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Witold Drzażdżyński 
- Wiceprezydent
Funkcjonariusz w służbie czynnej - KWP Poznań
Przynależność do IPA: 
Wielkopolska Grupa Wojewódzka od 1996 roku
- Przewodniczący Regionu IPA Poznań
- Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w 
Poznaniu
- Wiceprezydent SP IPA od grudnia 2019, zainteresowania: 
turystyka oraz modelarstwo .

Aneta Sobieraj 
- Wiceprezydent
Funkcjonariusz w służbie czynnej
Przynależność do IPA: 
Łódzka Grupa Wojewódzka
Z IPA związana od 2008 roku. Od 2009 roku pełniła 
funkcję przewodniczącej Regionu IPA Łódź- Widzew, a 
w 2010 na kongresie Sekcji Polskiej w Muszynie została 
wybrana na Zastępcę Sekretarza Generalnego. W 2013 
roku objęła stanowisko Wiceprezydenta Sekcji Polskiej 
IPA i tę funkcję pełni do dziś - tj. trzecią kadencję. Od 2012 
roku jest również częścią zarządu Międzynarodowego 

Centrum Szkoleniowego IBZ w Niemczech. Ma 38 lat. Na co dzień pracuje 
w Zespole Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Pasjonuje się 
podróżami, nauką języków obcych oraz fotografią.

Janusz Podżorski 
- Wiceprezydent
Funkcjonariusz w służbie czynnej
Przynależność do IPA: 
Śląska Grupa Wojewódzka
Janusz Podżorski lat 47 żonaty, dwie córki. W Policji od 
27 lat, aktualnie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie. W Stowarzyszeniu IPA od 2000r, leg, nr 7033. 
Od samego początku działam w Regionie IPA Cieszyn I- 
Sekretarz Regionu, Śląska Grupa Wojewódzka IPA.
Na wniosek Sekcji Polskiej IPA w 2008r odznaczony przez 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz 
Stowarzyszenia IPA.
Hobby to sport, działalność w IPA, oraz działalność w samorządzie- od 3 kadencji 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła.

Ewa Dębowska 
- Sekretarz Generalny
Ewa Dębowska - Funkcjonariusz w służbie czynnej.
Przewodnicząca Regionu IPA KGP

Radosław Skubina 
- Zastępca Sekretarza Generalnego
Funkcjonariusz w służbie czynnej wydział prewencji KMP Suwałki
Przynależność do IPA: 
Podlaska Grupa Wojewódzka, od 2006 roku
W tym samym czasie założyłem region IPA Suwałki, gdzie przez dwie pierwsze 
kadencje byłem przewodniczącym regionu. W latach 2012 - 2015 Prezes 
Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej. Od 2013 w Prezydium SP IPA jako zastepca 
Sekretarza Generalnego. Zainteresowania: instruktor wyszkolenie strzeleckiego i 
trener strzelectwa sportowego realizuje swoja pasję do wszelkiego rodzaju broni.  

Adam Pietrzkiewicz 
- Skarbnik
- 57 lat. Od  lutego 2016 roku emeryt policyjny. W IPA 
od 2008 roku w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej, 
obecnie Region Krosno.  Od 2010 roku członek 
Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Od 
Kongresu w Solcu Zdroju w 2016 roku - skarbnik Sekcji 
Polskiej IPA. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna „1939 r.”, członek – założyciel 
Krośnieńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Policji Państwowej. Urlopowany sędzia Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Obecnie nauczyciel akademicki 

– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi na stanowisku adiunkta. 
Doktor nauk prawnych – prawo karne. Z uwagi na kierunek wykształcenia wśród 
zainteresowań  zawodowych i hobbystycznych jest prawo karne, historia prawa, 
administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, historia i teraźniejszość organów 
administracji bezpieczeństwa wewnętrznego. Zbieracz i kolekcjoner elementów 
umundurowania, wyposażenia, odznaczeń i emblematów  wszystkich służb 
policyjnych  i straży.

Zibgniew Tomaszek 
-  Zastępca Skarbnika
-  lat 43
 Region Karpacki - Małopolska Grupa Wojewódzka
-  czynny funkcjonariusz Straży Granicznej - w służbie 

od 22 lat
-  w IPA od 4 lat
-  przewodniczący Regionu Karpackiego, z-ca skarbnika 

SP
-  zainteresowania: wycieczki górskie, wycieczki 

rowerowe, pływanie, wędkarstwo, informatyka, 
publiczne prawo międzynarodowe.

Adam Mateńko 
- Członek Prezydium 
Jest członkiem IPA od 1998 roku, kiedy to wstąpił do Krakowskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. W 2000 roku współtworzył Lubelską Grupę Wojewódzką IPA, 
której członkiem jest do dnia dzisiejszego. Pełnił funkcję sekretarza Regionu IPA 
Lublin oraz sekretarza Grupy Wojewódzkiej. Obecnie jest zastępcą sekretarza 
Regionu IPA Lublin oraz - od dwóch kadencji - jest skarbnikiem Lubelskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. W Prezydium SP IPA głównym Jego zadaniem jest praca w 
Referacie Legitymacji, gdzie zajmuje się wytwarzaniem legitymacji członkowskich 
dla członków Sekcji Polskiej IPA oraz prowadzeniem elektronicznej bazy 
członków SP IPA. Kol. Adam jest czynnym policjantem pracującym w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

SKŁAD PREZYDIUM
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Drodzy przyjaciele IPA,
       
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przyjmijcie najserdeczniejsze 
życzenia, abyście mogli ten szczególny czas spędzić w gronie rodziny, ciesząc 
się świąteczną atmosferą i zasłużonym odpoczynkiem. 

Niech tegoroczna Wielkanoc, oprócz refleksji i zadumy, przyniesie Wam 
wszystkim nadzieję na lepszy czas, pokój w sercach i radość, którą będziecie 
potrafili odnaleźć w codziennym życiu zarówno prywatnym jak i zawodowym.

       Prezydium  
Sekcji Polskiej IPA
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Szanowne koleżanki i Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele IPA, 

Czas szybko płynie, dopiero bawiliśmy się na zabawach sylwestrowych  
i karnawałowych, a już wiosna puka do naszych drzwi. Na wiosnę trzeba 
mocniej zadbać o kondycję fizyczną, a to związane jest z czynnym 
uprawianiem sportu i innych form aktywności fizycznej. Z całą pewnością 
Regiony i Grupy Wojewódzkie IPA już planują organizację różnego 
rodzaju wydarzeń sportowych, turystycznych i kulturalnych. Jednakże,  
w najbliższym czasie, wydarzenia tego rodzaju stają pod wielkim znakiem 
zapytania. W naszym kraju odnotowano wiele przypadków koronawirusa 
SARS-CoV-2, który stwarza ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wielu 
policjantów i strażników granicznych  zostało  włączonych w intensywne 
działania mające na celu zwalczanie tej epidemii. Wirus szaleje także w Europie. 
Dlatego też nie odbędzie się również szereg imprez międzynarodowych, 
chwilowo osłabnie również współpraca pomiędzy sekcjami narodowymi. 
Prezydium Sekcji Polskiej podjęło decyzję o odwołaniu corocznego 
seminarium polsko-niemieckiego w IBZ Gimborn oraz o zawieszeniu 

wymiany w ramach „Placement Programme”. Mam nadzieje, że szybko uporamy się z tym zagrożeniem  
i wrócimy do normalnego funkcjonowania.

Dostajecie do rąk nowe wydanie naszego czasopisma, w którym zostały opisane imprezy i wydarzenia 
organizowane przez struktury Sekcji Polskiej IPA w ostatnich trzech miesiącach. Gazeta ukazuje się w nowej 
formie, zarówno technicznej (inny papier), jak i graficznej. Mam nadzieję, że zmiany okażą się właściwe i będziemy 
je kontynuowali.
Chciałbym podkreślić, że rok 2020 jest rokiem, w którym obchodzić będziemy kilka rocznic ważnych zarówno dla IPA jak  
i dla Policji. Po pierwsze, w 1950 roku, pewien nikomu wtedy nieznany sierżant Brytyjskiej Policji – sir Arthur 
Troop – wdrożył w życie swój pomysł i stworzył policyjne stowarzyszenie - International Police Association, które 
funkcjonuje nieprzerwanie od 70 lat, rozwija się coraz prężniej, jej szeregi zasila ponad 360 tysięcy członków,  
w 65 krajach całego świata. Nasza Sekcja funkcjonuje w strukturach IPA od ponad 27 lat i skupia prawie 11 
tysięcy członków. 
Po drugie, 95 lat temu w strukturze polskiej policji została powołana policja kobieca i po trzecie, w kwietniu 
będziemy obchodzić 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, w której to z rąk sowieckich oprawców śmierć poniosło 
wielu policjantów II Rzeczypospolitej. W celu podkreślenia ważności i upamiętnienia tych dwóch rocznic, IPA 
Sekcja Polska planuje zorganizowanie - w okresie wakacyjnym - okolicznościowej konferencji historyczno – 
naukowej z udziałem przedstawicieli Grup Wojewódzkich IPA oraz podmiotów zewnętrznych. 

Za oknami wiosna w pełnym rozkwicie, w kalendarzu kwiecień, nadchodzą Święta Wielkiej Nocy! Z okazji tych 
najpiękniejszych w roku Świąt składam Wam i Waszym rodzinom najcieplejsze i najserdeczniejsze życzenia! 
Wielu pięknych i radosnych świątecznych chwil, przeżytych w gronie najbliższych Wam osób, wytchnienia 
od codziennych trosk i  kłopotów oraz nadziei na spełnienie i zrealizowanie Waszych marzeń. Koleżankom  
i kolegom, którzy dbając o bezpieczeństwo Polaków święta spędzą w służbie, życzę służby spokojnej i bez 
wydarzeń oraz życzliwości ze strony współpracowników i obywateli. Wesołych Świąt!

Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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Szanowne koleżanki i koledzy, drodzy czytelnicy

Zjednoczyć się razem oznacza początek, pracować razem oznacza postęp  
a pozostać razem oznacza sukces. Aby można było wprowadzić w życie te 
słowa w służbach policyjnych, trzeba było,  aby zwykły angielski policjant Arthur 
Troop zrealizował swój sen. Stare przysłowie mówi: „kto nie śni o morzu, nigdy 
nie zbuduje łodzi” i taką łódź dla setek tysięcy policjantów w 1950 roku zbudował Artur Troop zakładając 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji.

W czasie kiedy w 1950 roku Europa podnosiła się po wyniszczającej II wojnie światowej, kiedy kraje 
imperium traciły swoje terytoria zależne, właśnie on tworząc w pewnym sensie ogólnoświatowy elitarny 
klub koleżeński policjantów, który funkcjonuje pod skróconą nazwą IPA dał nam szansę, abyśmy dzielili jego 
wiarę w pozytywne wartości przyjaźni, wyrażone w języku esperanto „Servo per Amikeco” co znaczy - Służyć 
poprzez przyjaźń”.

Wiemy, że każda społeczność ma swoją historię. Jej wymiarem jest czas w którym istnieje, ludzie którzy 
ten czas wypełniają, nadają jej sens i rzeczywisty kształt. 70 lat temu, Arthur Troop dał nam taką możliwość, 
możliwość aby mogły się łączyć wszystkie policyjne służby w założeniu niezawisłe, bez względu na stopnie, 
wykształcenie, pleć, rasę, kolor skóry, mowę, religię i neutralnie politycznie. 

Szanowni czytelnicy
Wraz z nowym rokiem otrzymujecie gazetę w zmienionym nieco formacie graficznym, dodaliśmy także 
w tym roku dział KĄCIK PODRÓZNIKA w którym będziemy przedstawiać Wam, indywidualne podróże 

członków naszego stowarzyszenia. Zatem, jeśli ktoś 
był w ciekawym miejscu na ziemi, ładnie to opisze  
i doda zdjęcia, ma szansę aby jego relacja znalazła się 
w następnym numerze.

Ostatnie dni, niestety pokazują nam jak pandemia 
wirusa może zmienić nasze życie, z pewnością 
mieliście zaplanowanych wiele wydarzeń i spotkań, 
które ze względów bezpieczeństwa byliście zmuszeni 
odwołać, niemniej jednak mam nadzieję, że do 
kolejnego wydania, które ukaże się w lecie, będziecie 
mieć możliwość aby je odbyć i przesłać reacje.

Na nadchodzące Święta Wielkanocne, życzę Wam  
i waszym najbliższym dużo zdrowia i spokoju.

Ela Gargula
Redaktor Naczelny
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Wiosenne Posiedzenie Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA 
zaplanowane w dniach 12-15 marca 2020 roku, niestety zostało skrócone 
do koniecznego minimum w związku z dynamicznie zaostrzającą się 
sytuacją epidemiologiczną w kraju. Tym razem gospodarzem była 
Małopolska Grupa Wojewódzka – Region IPA Tarnów, która gościła 
uczestników posiedzenia w Hotelu Cristal Park w Tarnowie. W trakcie 
jednodniowych obrad dokonano podsumowania działalności SP IPA za 
2019 rok, omówiono sprawy finansowe, w tym wpływy z 1 %, dokonano 
wyboru tematów na seminaria IPA w Gimborn, zatwierdzono wnioski 
o przyznanie tytułów Zasłużony „dla SP IPA”, wnioski dotyczące obiektów rekomendowanych oraz wnioski o zapomogi. 
Powołano nowego koordynatora 1% w osobie zastępcy sekretarza SP – Zbigniewa Tomaszka oraz podjęto decyzję  
o zmianie liczebnej zespołu redakcyjnego „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.
Posiedzenie KZ SP IPA miało być także okazją do uroczystych obchodów XX-lecia Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. 
Historycznie działalność IPA na ziemi małopolskiej sięga dużo dalej niż 20 lat.Na przełomie 1990 i 1991 roku  zaproszeni 
przez Jean Claude GILLARDIN, Président IPA Loire - Atlantique - Vendée z Nantes, polscy policjanci (z Krakowa Andrzej 
FABER, Zygmunt FIDOS i Krystyna LENARD) przebywają z wizytą z Nantes, gdzie przyjęci zostali w szeregi Francuskiej 
Sekcji IPA, jako zagraniczni „asocjacyjni” członkowie IPA. Po uzyskaniu statusu członków asocjacyjnych IPA uczestnicy 
delegacji utworzyli Grupę Inicjatywną powołania Sekcji Polskiej IPA, która w czerwcu 1991 roku złożyła wniosek  a w dniu 
4 lipca 1991 r. uzyskała zgodę na utworzenie Sekcji Polskiej IPA. 20 sierpnia 1991 r. w ośrodku MSW w Kiekrzu k. Poznania 
odbył się Kongres Założycielski Sekcji Polskiej IPA, zaś po ośmiu miesiącach od Kongresu Założycielskiego Sekcji Polskiej 
IPA, w dniu 8 września 1992 r. zostaje założona Krakowska Grupa Wojewódzka IPA, w dniu 13 października 1992 roku do 
ewidencji stowarzyszeń wpisano Nowosądecką Grupę Wojewódzką a  19 listopada 1992 Tarnowską Grupą Wojewódzką.
Po wprowadzeniu w 1999 roku zasadniczego, trójstopniowego podziału Polski utworzono 16 nowych województw i po 
zmianach w statucie Sekcja Polska IPA składać się miała z 16 Grup Wojewódzkich zgodnie z podziałem terytorialnym kraju 
i Grupy miasta stołecznego Warszawa. Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu powołano MAŁOPOLSKĄ GRUPĘ WOJEWÓDZKĄ 
IPA. 2 grudnia 2000 r. w Krakowie odbyło się wspólne zebranie zarządów byłych Grup Wojewódzkich IPA: Krakowskiej, 
Tarnowskiej i Nowosądeckiej, na którym podjęto uchwałę o samorozwiązaniu tych Grup oraz utworzeniu w ich miejsce 
Regionów IPA.
Pierwszym Prezesem Zarządu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA został Ryszard Grabski z Regionu IPA Kraków,  
w kolejnych kadencjach pełnili ją Jerzy Ogorzałek z Regionu IPA Limanowa i Mariusz RZEPKA z Regionu IPA Gorlice – 
obecnie Prezesem jest Aleksander Szymański z Regionu IPA Gorlice. Małopolska Grupa na przestrzeni lat rozrastała się 
w regiony, których dziś liczy 14: Region IPA Gorlice, Region IPA Kalwaria Zebrzydowska, Region IPA Kraków, Region IPA 
Limanowa, Region IPA Limanowa Beskid, Region IPA Nowy Sącz, Region IPA Karpacki, Region IPA Nowy Targ, Region IPA 
Tarnów, Region Riders of IPA Tarnów, Region IPA Zakopane, Region IPA Bochnia oraz Region IPA Dąbrowa Tarnowska.
Plany uroczystych obchodów musiały również zostać zredukowane wobec czego odwołano zaplanowany uroczysty 
bankiet i ograniczono się do uroczystej kolacji z udziałem delegatów KZ. 
W trakcie kolacji przedstawiono multimedialną prezentację historii i osią-
gnięć Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej, kol. Aleksander Szymański – Pre-
zes MGW IPA otrzymał z rąk Prezydenta Sekcji Polskiej Piotra Wójcika odzna-
czenie honorowe - Medal 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej 
IPA”, zaś uczestnicy otrzyma-
li pamiątkowe grawertony 
XX-lecia Małopolskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA.   

POSIEDZENIE KRAJOWEGO ZARZĄDU  
SP IPA W TARNOWIE
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INFORMACJE O KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM
Jak co roku IPA organizuje konkurs fotograficzny. Zdjęcia na konkurs należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
Fotografie będą oceniane  w kategoriach:
- otwarta,
- Policja w pracy.

Udział w konkursie mogą wziąć tylko członkowie 
IPA. Każdy może wysłać maksimum 5 zdjęć z każdej 
kategorii. Jeśli rozmiar zdjęć jest większy niż 10 MB, 
wówczas należy wysłać fotografie w oddzielnych 
mailach.
Zwycięzca całego konkursu otrzyma nagrodę  
w wysokości 400 euro.
Zdjęcia oceniają profesjonalni fotografowie.
Prace należy wysłać na adres  kikis03@cytanet.com.cy 
Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 
do konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej 
www.ipapolska.pl.

Zapraszamy!

Koleżanki i koledzy z IPA Sekcja Polska.
Realizując  zadania statutowe  pragnę podzielić się z wami kilkoma istotnymi rzeczami. Wszyscy mamy świadomość, 
iż Nasza statutowa działalność na każdym szczeblu oparta jest o  składki członkowskie. Jak zapewne wiecie obecna 
składka obowiązuje od 2011 i wynosi 40 zł oraz 20 zł „wpisowe”  odprowadzane na rachunek Sekcji Polskiej IPA.  Z  tejże 
kwoty  ponoszone są wydatki w formie kosztów administracyjnych oraz wydatków statutowych.  Wśród  kosztów 
statutowych  znajduje się składka do Sekcji Światowej w wysokości 1,65 € za jednego członka, opłata stała do Gimborn 
– 0,10 € za  jednego członka. Z  niniejszej kwoty  finansowane są delegacje krajowe i zagraniczne, wydawana gazeta 
Wiadomości IPA, pokrywane koszty posiedzeń Krajowego Zarządu i Prezydium. Ale  główny wydatek finansowy to 
zakup gadżetu roku dla każdego członka  SP IPA. Koszt  wynosi 7 zł na osobę, 1 zł naklejka na szybę samochodu, 
oraz legitymacja członkowska. Wraz ze wzrostem stażu członkowskiego  w Naszym stowarzyszeniu  wzrastają koszty 
zakupu znaczków X i XX lecia IPA – realny koszt 1 sztuki  to  kwota 8.61 zł oraz koszt certyfikatu 1,50 zł, co w sumie 
daje kwotę 10,11 zł. Z uwagi na  istnienie uchwały Krajowego Zarządu SP IPA, iż  Sekcja Polska pokrywa 50 % kosztów  
to obecnie  koszt „certyfikatu ze znaczkiem” do zapłaty na rachunek SP IPA będzie wynosił 5,00 zł. Wzrasta również 
opłata za niewykorzystaną legitymację członkowską która obecnie wynosi 1,30 zł. Na ostatnim posiedzeniu Krajowy 
zarząd Sekcji Polskiej IPA  postanowił zwiększyć kwotę  wypłaty jednorazowej z funduszu zapomogowego  do 1,500 zł.  
Reasumując wzrosła kwota za certyfikat do 5,00 zł oraz za legitymacje członkowską do 1,30 zł.  Pozostałe  odpłatności 
pozostają bez zmian ale również należy liczyć się z ich urealnieniem. Pozostaje w przekonaniu, że  częściowo wyjaśniłem  
koleżankom i kolegom częściowe zasady gospodarki finansowej SP IPA.

Servo Per Amikeco

KOMUNIKAT SKARBNIKA

Tekst: Aneta Sobieraj - wiceprezydent

Tekst: Adam Pietrzkiewicz
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Tekst: Adam Pietrzkiewicz

Zdjęcia: L. Perec syn zamordowanego plicjanta

Zbliża się  80 rocznica  zbrodni na polskich jeńcach wziętych 
do niewoli  po napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. 
Jest to jeden z najbardziej okrutnych aktów ludobójstwa okresu 
II wojny światowej, dokonanym na obywatelach polskich  
w wyniku którego  co najmniej 21 857 osób zostało w bestialski 
sposób zamordowanych.
Zgodnie z decyzją  Józefa  Stalina  polscy jeńcy  znaleźli się we władzy 
organów NKWD. W związku z tym 19 września 1939 roku ludowy 
komisarz spraw wewnętrznych ZSRR W. Beria zdecydował o utworzeniu 
Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych. Na jego czele stanął 
kpt. Bezpieczeństwa Publicznego Piotr Soprunienko. Następnego dnia 
zapadła decyzja o utworzeniu obozów przejściowych. Polscy jeńcy 
wojenni początkowo trafiali do tzw.  obozów rozdzielczych, które były 
rozlokowane na zachodnich rubieżach Rosji. Miejsca i obiekty  nie były 
przygotowane do roli  i wymogów obozów dla osób internowanych.  
Warunki życia  w nich były bardzo trudne. W dniu 2 października 1939 
roku w Moskwie odbyło się posiedzenie Biura Politycznego KC WKP(b), 
podczas którego  zajęto się szczegółowo polskimi jeńcami. Część 
szeregowych i podoficerów zdecydowano się przekazać Niemcom, 
część skierować do pracy przy budowie szosy  Nowogród Wołoszyński- Korzec-Lwów, innych odesłać do domów.  
Natomiast szczególnie aktywny, wysoce patriotyczny „element” postanowiono odizolować.
Mimo ogromnego bałaganu organizacyjnego, sowieckie władze NKWD dokonały  wstępnej selekcji i ewidencji polskich 
jeńców. Po kilkunastu tygodniach takiej egzystencji   część obozów przekształcono na obozy stałe, a inne zlikwidowano, 
przewożąc więźniów  do nowo tworzonych obozów pracy lub  tzw. obozów oficerskich. Policjanci dla sowieckiej 
władzy stanowili tę grupę zawodową, którą szczególnie interesowały się sowieckie organy bezpieczeństwa. Dlatego 
też większość z nich trafiła do jednego z oficerskich obozów w Ostaszkowie. W obozie tym zgromadzono również 
kadrę wywiadu i kontrwywiadu, żandarmerię, funkcjonariuszy straży granicznej i więziennej. Obóz założono w byłym 
monastyrze Niłowa Pustyń położonym 11 km od miejscowości Ostaszków, na północny zachód od Kalinina ( dawniej 
Twer), przy linii kolejowej  Wielkie Łuki-Bołogoje, tj. około 300 kilometrów  na północny zachód od Moskwy. Obóz mieścił 
się  na wyspie Stołbnyj na jeziorze Seliger. Latem był zbudowany prowizoryczny most łączący wyspę ze stałym lądem, 
natomiast zimą komunikacja odbywała się po skutym lodem jeziorze. Obóz Ostaszkowski  był największym obozem 
pod względem liczby jeńców. Na początku  listopada 1939 roku przebywało w nim około 8 tys.400 jeńców, później 
liczba ta malała. Tuż przed rozładowaniem tego obozu w kwietniu 1940 roku  znajdowało się w nim około 6 tys. 570 
jeńców. Te zmian wynikały z faktu, że poszczególnych więźniów  ciągle przemieszczano  z obozu do obozu.  Ponadto 
pod koniec 1939 roku na podstawie porozumienia  Niemcami – zwolniono część osób pochodzenia niemieckiego oraz 
ukraińskiego i białoruskiego.
Także w październiku 1939 roku został przygotowany projekt rozkazu nr 001353, który podpisał zastępca Berii – Mierkułow 
w dniu 5 listopada 1939 r. W myśl tego rozkazu należało wykryć na terenach zachodnich obwodów ZSRR, a więc  
na ziemiach zabużańskich, wszystkich tych, których uznano za „wrogi element” i „klasowo obcych”. W szybkim tempie 
zaczęły się zapełniać  więzienia  i areszty na podbitych terenach tymi wszystkimi, którzy w oczach władzy sowieckiej 
stanowili zagrożenie dla panującego sowieckiego systemu.  Byli to oficerowie, którzy nieopatrznie zameldowali  
się w punktach rejestracyjnych, zostali zatrzymani na południowej granicy Rzeczypospolitej albo znajdowali  
się w szpitalach w wyniku odniesionych ran wojennych. Wśród zatrzymanych byli  urzędnicy państwowi i samorządowi, 
sędziowie i prokuratorzy, funkcjonariusze służby więziennej, kapelani poszczególnych służb a nawet  członkowie Związku 
Strzeleckiego, przedstawiciele partii politycznych, właściciele fabryk, ziemiaństwo, przedstawiciele bogatszych kupców  
oraz emerytowani policjanci.
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W HOŁDZIE   POMORDOWANYM  
-  80 ROCZNICA  ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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Decyzja o zagładzie jeńców znajdujących się w obozach 
w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku zapadła w dniu 
5 marca 1940 roku na posiedzeniu Biura Politycznego 
KC WKP(b). Osoby tj, Józef Stalin, Kliment Woroszyłow, 
Wiaczesław Mołotow, Anastaz Mikojan, Łazar Kaganowicz  
zaakceptowało wniosek Ławreja Berii o „rozpatrzenie  
w trybie specjalnym z zastosowaniem kary śmierci przez 
rozstrzelanie, 14736 spraw polskich jeńców w tym 1030 
oficerów i podoficerów policji, ochrony pogranicza  
i żandarmerii oraz 5138 szeregowych policji, żandarmerii, 
wywiadu i więziennictwa. Wniosek Ł. Berii obejmował 
również 10685 Polaków przebywających w więzieniach 
zachodniej Ukrainy i Białorusi (w tym wielu funkcjonariuszy 
policji). Wszystkie te przypadki uznane zostały za 
element szczególnie niebezpieczny, jako ludzie będący 
w przekonaniach kontrrewolucyjnych, zwolenników 
niepodległej i odrodzonej Polski. 

Likwidacja  obozu w Ostaszkowie   była przeprowadzona 
przez sowietów od 4 kwietnia do 19 maja 1940 roku. Nad 
sprawnym przebiegiem operacji wywożenia i mordowania 
jeńców czuwał, specjalnie oddelegowany z centrali NKWD 
w Moskwie  mjr. Błochin. Jeńców partiami pędzono 
pieszo do stacji kolejowej Soroga, gdzie ładowano ich do 
wagonów więziennych i transportowano ich do Kalinina 
(obecnie Twer). Tam na stacji czekały już specjalnie 
przygotowane samochody zwane „czarnymi wronami”, 
które przewoziły jeńców  do miejscowej siedziby  Zarządu 
Obwodowego NKWD. Jeńcy do wieczora przetrzymywani 
byli w piwnicznych celach, kiedy to zaczynał się ostatni 
akt dramatu. W jednym z piwnicznych pomieszczeń  
sprawdzano dokumenty tożsamości jeńców, po czym 

skutych prowadzono do celi śmierci. Było to pomieszczenie 
wyłożone materiałami dźwiękochłonnymi. Zabijanie w tył 
potylicy trwało aż do situ. Ciała pomordowanych jeńców  
wywożono o świcie samochodami na teren ośrodka 
wypoczynkowego  NKWD koło miejscowości Miednoje, 
gdzie wrzucano  je do wcześniej przygotowanych przez 
spychacze dołów i je zasypywano.

Niewielu  policjantów spośród zatrzymanych uniknęło losu 
tych z Ostaszkowa. Można powiedzieć, że „szczęśliwcami, 
którym się udało” byli funkcjonariusze aresztowani przez 
NKWD na terenach  zajętych  przez wojska sowieckie 
w czerwcu 1940 roku państwa: Litwy, Łotwy i Estonii.  
Ci funkcjonariusze  poddawani byli śledztwu i skazywani 
za przedwojenną działalność wrogą wobec ZSSR na kary 
wieloletnich  więzień, po czym zsyłano ich do łagrów  
w głębi Związku Sowieckiego.  Wybawieniem dla 
więzionych  stała się dopiero ogłoszona  w sierpniu 1941 
roku „amnestia” dla Polaków, która otwarła bramy obozów.
Eksterminacja policjantów, funkcjonariuszy straży 
granicznej, żandarmerii czy wywiadu była swoistym aktem 
zemsty  sowietów za przegrana wojnę z lat 1919-1920.

Prawda o tej zbrodni ludobójstwa przez  wiele lat w okresie 
PRL była skrywana  i fałszowana w oparciu o „propagandę”  
ZSRR który odpowiedzialność za zbrodnię katyńską  chciał 
obciążyć Niemców. Dopiero okres „pierestrojki”  w ZSRR  
i  jego rozpad w wyniku którego powstała Wspólnota Nie-
podległych Państw  spowodował tzw. odwilż w wyniku 
której w dniu 13 kwietnia  1990 roku Michaił Gorbaczow  
przekazał w Moskwie  polskiemu prezydentowi Wojcie-
chowi Jaruzelskiemu dokumenty  dotyczące  zbrodni ka-

tyńskiej,  jednocześnie  
przyznając, że odpowie-
dzialność za dokonanie 
zbrodni ponosi NKWD. 
W celu upamiętnienia  
i oddania czci  poległym  
i pomordowanym  Sejm 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu  14 listo-
pada 2007 roku podjął 
uchwałę przyjętą po-
przez aklamację o usta-
nowieniu  Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
obchodzonego co roku 
w dniu  13 kwietnia.
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7 LAT IPA KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kopacz

Korzystając z gościnności ParkHotel Łysoń w Inwałdzie, w piątkowy 
wieczór 24 stycznia br. w Sali Wiedeńskiej spotkali się członkowie oraz 
przyjaciele i sympatycy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 
Region Kalwaria Zebrzydowska. 
Służyć Poprzez Przyjaźń - to motto Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, 
które na co dzień realizuje kalwaryjski Region IPA.
W Noworocznym Spotkaniu, połączonym z obchodami 7. rocznicy powstania 
Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: Prezydent Regionu IPA Nowy Sad w Serbii Miki 
Petkowić wraz z delegacją, Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA Janusz Podżorski, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, 
burmistrz Zatora Mariusz Makuch, wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian, wójt gminy Stryszów Szymon Duman, 
Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Arkadiusz Śniadek, Komendant Powiatowy Policji w Żywcu 
mł. insp. Michał Łukasik, Komendant Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej podinsp. Fryderyk Mamcarczyk, 
Wiceprzewodniczący – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego Andrzej 
Mruczek, Bronisław Cieślak - odtwórca roli porucznika Borewicza z kultowego serialu 07 zgłoś się.
 Wszystkich przybyłych na Noworoczne Spotkanie IPA przywitał przewodniczący nowo wybranego Prezydium Regionu 
IPA Kalwaria Zebrzydowska - Andrzej Kozioł.
Przypomnijmy, iż w tym samym czasie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Policji IPA Kalwaria Zebrzydowska, podczas którego wybrano nowe Prezydium oraz Komisję 
Rewizyjną. W skład nowego Prezydium weszli: Przewodniczący: Andrzej Kozioł, Sekretarz: Przemysław Pasternak, Skarb-
nik: Dominik Ochman oraz członkowie Prezydium: Paweł Tomiak i Krystian Habrzyk. W skład Komisji Rewizyjnej zostali 
wybrani: Przewodniczący Komisji: Artur Sarapata, członkowie Komisji: Mirosław Rzońca oraz Marcin Bołoz.
 Podczas spotkania w ParkHotel złożono podziękowania poprzedniemu Prezydium IPA Kalwaria Zebrzydowska, który 
przez wiele lat z powodzeniem dla rozwoju stowarzyszenia pracował w składzie: Artur Studnicki (przewodniczący), 
Adam Targosz, Celina Wróbel, Andrzej Mruczek, Andrzej Kozioł).
 W ubiegłym roku IPA Kalwaria Zebrzydowska realizowała profilaktyczną akcję dotyczącą bezpieczeństwa pieszych 
na drogach „Świeć Przykładem”. Przedstawiciele stowarzyszenia oraz dzielnicowi przeprowadzili prelekcje na temat 
bezpiecznego poruszania dzieci po drogach, zwłaszcza po zmroku.
  Noworoczne Spotkanie członków i sympatyków kalwaryjskiego Regionu IPA było dobrą okazją do złożenia podziękowań 
przedstawicielom samorządów lokalnych, które włączyły się w tą akcję. Z rąk przewodniczącego Prezydium Andrzeja 
Kozioła podziękowania otrzymali uczestniczący w spotkaniu wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz wójt gminy 
Stryszów Szymon Duman.
Podziękowania wręczono również właścicielom stacji diagnostycznych uczestniczących w przeprowadzonej przez 
Region IPA Kalwaria Zebrzydowska akcji „Bezpłatny Przegląd”. Podziękowania otrzymali obecni na spotkaniu Jan Sieranc 
oraz Kazimerz Trąbka.

Z kolei legitymacje „Zasłużony 
dla IPA Polska” otrzymali wójt 
gminy Spytkowice Mariusz 
Krystian oraz Kazimierz Trąbka.
Noworoczne spotkanie, które 
było okazją do rozmów i wymia-
ny doświadczeń, przebiegało  
w miłej i radosnej atmosferze.
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ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA  
I OBCHODY 70 LAT IPA
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Ten rok jest jubileuszowy za sprawą rocznicy powstania 
naszej organizacji. 70 lat temu nikomu nieznany 
sierżant poczuł potrzebę integracji pośród policjantów 
na całym świecie.
Inaugurację tych obchodów hucznie przygotowała nasza 
grupa podczas Balu Karnawałowego IPA Śląsk, który odbył 
się  Hotelu Klimczok w Szczyrku. To wydarzenia corocznie 
podsumowuje rok poprzedni i symbolicznie rozpoczyna 
bieżący. Ten czas to czas zabawy ale też refleksji. Pośród 
wielu kierunków działania promujemy zawsze pomoc tym 
którzy jej oczekują. Działalność charytatywna w ramach 
programu 1% przynosi wymierne skutki dla naszych 
podopiecznych. Podczas gali 70 lecia przypomniano główne 
kierunku rozwoju charytatywny, turystyka, edukacja, sport  
i dotychczasowe sukcesy.
Pośród gości nie zabrakło też filarów polskiej organizacji 
IPA. Podczas uroczystej gali pojawił się Pierwszy Prezydent 
Sekcji Polskiej IPA Jacek Węgrzyn, obecny wiceprezydent 
Sekcji Polskiej IPA Janusz Podżorski oraz goście i delegacje  
z Austrii, Czech, Kanady i Niemiec. Jak w takich chwilach 
były przemówienia, podziękowania oraz tort na 260 osób. 
Nad całością wydarzenia czuwał niezastąpiony Irek 
Bieleninik znany i lubiany konferansjer, natomiast gwiazda 
wieczoru i niespodzianką był znany aktor i piosenkarz 

Tekst: Paweł Pasternak

Zdjęcia: ŚGW

 XV   LAT  JASIELSKIEGO   
REGIONU   IPA
W listopadzie 2004 roku, grupa czterech przyjaciół Bogusław Łach, Mirosław Hulanicki, Marek Cecuła i Mariusz Skiba  
z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle postanowiła założyć Region Międzynarodowego Stowarzyszenie Policji IPA 
Jasło. Przez całe 15 lat Region prowadził i nadal prowadzi kol. Bogusław Łach. 
23 listopada 2019 roku w Siedlisku „Janczar” w Pstrągowej Prezydium Jasielskiego Regionu IPA zorganizowało obchody 
XV – lecia powstania Jasielskiego Regionu IPA. Swoją obecnością zaszczycili nas V-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
Piotr Wójcik, Skarbnik Sekcji Polskiej IPA – Adam Pietrzkiewicz, Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA -  Jan 
Faber, Z-ca Sekretarza  PGW - Iwona Drozdowska, Członek  Prezydium PGW -  Jacek  Rzepa. Na uroczystości przybył 
również Przewodniczący Regionu IPA Poprad ze Słowacji, członek Prezydium IPA Ancona z Włoch. Gośćmi byli również 
Przewodniczący Prezydiów zaprzyjaźnionych Regionów z Krosna, Przeworska, Nowego Targu. Obecni byli również 
z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Komendanci Policji 
z Jasła, Krosna oraz Komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych. 
Nie można zapomnieć o osobach wspierających naszą działalność. 
Wśród atrakcji uroczystości znalazł się okazały tort okolicznościowy, który 
wjechał na salę z zapalonymi racami, pieczony dzik, dziesięciominutowy 
pokaz sztucznych ogni oraz wiele innych niespodzianek. Przy pysznych 
przekąskach i znakomitej muzyce zespołu „Taura” bawiliśmy się do białego 
rana.

Tekst:  B. Łach

Zdjęcia: Zb. Mijal, A. Wypasek 

Michał Milowicz. W Sali bankietowej Hotelu Klimczok 
atmosfera euforii krążyła do białego rana.
Jestem przekonany, że to podsumowanie roku ubiegłego 
połączone z inauguracja roku jubileuszowego był 
przysłowiowym trzęsieniem ziemi, które poruszy naszych 
członków, sympatyków oraz przyjaciół. 70 lecie to ogromny 
dorobek, który nie wolno zmarnować ale rozwijać  
i zaszczepiać u następnych społeczników.

Zapraszam do szerszej relacji na stronach ipa-katowice.org 
oraz kwartalnika IPA FUN ipa-fun.pl
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11.	 TURNIEJ	PIŁKARSKI	 
IM. PODKOM. ANDRZEJA STRUJA
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ATekst:  Andrzej Kuczyński

Zdjęcia: Paulina Szyndler

W tym roku przypadła dziesiąta jubileuszowa rocznica 
śmierci podkom. Andrzeja Struja, policjanta, który będąc 
na urlopie zareagował na awanturujących się chuliganów 
na jednym z przystanków na warszawskiej Woli. Zmarł od 
ciosów nożem, zadanych przez jednego z napastników. 
Pośmiertnie został awansowany na pierwszy stopień 
oficerski i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi za dzielność. 42-letni 
Andrzej Struj służył w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym 
Komendy Stołecznej Policji. Turniej, który odbył się  
w dniach 11-13 lutego 2020 roku. miał na celu upamiętnienie 
bohaterstwa funkcjonariusza Policji, który rotę ślubowania 
wypełnił do końca. Dla środowiska policyjnego to bardzo 
istotne wydarzenie, kształtujące kulturę organizacyjną 
formacji. Turniej popularyzuje sport, a w szczególności piłkę 
nożną,  która cieszy się największym zainteresowaniem 
w środowisku policyjnym oraz wśród innych służb 
mundurowych. Poza aspektem sportowym zawody mają na 
celu zacieśnienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy 
reprezentacjami oraz integrację formacji mundurowych.  
W  tegorocznych zawodach wzięło 63 reprezentacje w tym 
6 drużyn zagranicznych oraz 8 drużyn kobiecych. Zawody 
rozgrywano w sześciu obiektach sportowych na terenie 
Warszawy: Hali Sportowej Dzielnicowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ, ul. Szanajcy 17/19, Hali 
Centrum Rekreacyjno – Sportowego Dzielnicy Bielany,  
ul. Lindego 20, Hali Widowiskowo – Sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 
40, Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 51 im. I. Domeyki 
Dzielnicy Bielany, ul. Staffa 3/5, Hali Sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Koło” Dzielnicy Wola, ul. Obozowa 60 oraz 
Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Reduta” Dzielnicy 
Wola, ul. Redutowa 37.
Tegoroczny XI Turniej im. podkom. Andrzeja Struja 

zorganizował Gabinet Komendanta  Głównego Policji 
oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA przy wsparciu Komendy 
Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, 
Regionu SGW IPA Centralne Biuro Śledcze, a także instytucje 
zewnętrzne m.in. Polski Związek Piłki Nożnej, Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A., Totalizator Sportowy 
oraz Urzędy Dzielnic: Bielany, Bemowo, Praga Północ, 
Wola, Mokotów, Śródmieście. Wielkie podziękowania 
należą się pomysłodawcom Turnieju Służb Mundurowych 
w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja  
Andrzejowi Strejlau - wybitnemu trenerowi reprezentacji 
Polski, Legii Warszawa, Greckiej Larrisy oraz drużyn  
z Chin, honorowemu działaczowi Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, obecnemu komentatorowi sportowemu oraz 
Andrzejowi Kuczyńskiemu - Przewodniczącemu Regionu 
Centralne Biuro Śledcze Stołecznej Grupy Wojewódzkiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, członkowi 
Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami 
RP, kierownikowi reprezentacji Polskiej Policji w piłce nożnej 
kobiet i mężczyzn, wieloletniemu wolontariuszowi Fundacji 
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 
Dzięki tym dwóm niezwykłym osobom co roku kilkadziesiąt 
mundurowych drużyn w kategorii kobiet i mężczyzn  
z Polski i zagranicy mogą rywalizować o zaszczytne trofeum 
jakim jest niewątpliwie puchar Komendanta Głównego 
Policji. Rywalizacja sportowa podczas meczów grupowych 
i finałowych była bardzo zacięta i wyrównana. Mecze 
przynosiły widzom wiele niezapomnianych wrażeń, a każda 
z rywalizujących drużyn zaciekle walczyła do ostatnich 
sekund gry wierząc w swoje zwycięstwo. Ostatecznie 
wśród pań zwycięstwo przypadło w udziale reprezentacji 
polskiej Policji, drugie miejsce zajęła drużyna XI Dywizji 
Kawalerii Pancernej reprezentującej Wojsko Polskie.  



14

Na najniższym podium uplasowały się funkcjonariuszki 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Palma 
zwycięstwa w kategorii mężczyzn przypadła znakomicie 
grającej reprezentacji Straży Pożarnej z Białorusi, która 
w wielkim finale rozbiła 5 :0 reprezentację Okręgowego  
Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Brązowe 
krążki zawisły na piersiach zawodników „Griffonu” z Ukrainy 
Wzorem lat ubiegłych przed meczem finałowym kategorii 
mężczyzn swoje nietuzinkowe umiejętności piłkarskie 
mogła pokazać Reprezentacja Stowarzyszenia Weteranów 
Działań poza Granicami RP, która w meczu pokazowym 
zremisowała  2:2 po emocjonującym meczu z reprezentacją 
Podhalańczyków. Był to jedyny wynik remisowy z pośród 
większości meczów pucharowych, po którym nie strzelano 
rzutów karnych. W ten sposób obie drużyny podjęły decyzję 
o takiej formie zakończenia meczu, co bardzo spodobało się 
kibicom nagradzając obydwie drużyny gromkimi brawami. 
Po zakończonym meczu Prezes Stowarzyszenia Weteranów 
Działań poza Granicami RP Marek  Górnicki wspólnie 
z organizatorem Andrzejem Kuczyńskim przekazali 
wszystkim uczestnikom meczu pokazowego pamiątkowe 
maskotki Stowarzyszenia Weteranów. Organizatorzy nie 
zapomnieli także o oprawie artystycznej zawodów. W tym 
roku wystąpił Stefano Terrazzino, który wraz z partnerką 
przygotował specjalny na ten turniej program. Podczas jego 
występu kibice mogli osobiście uczestniczyć w spektaklu 
tanecznym. Znakomite występy przed meczami finałowymi 
zaprezentował również zespół Bell Arto Kozminski 
University. Ostatniego finałowego dnia zakończenia 
zawodów swoją obecnością zaszczycił Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA Pan Piotr Wójcik, który był pod wrażeniem 
perfekcyjnej organizacji turnieju i osobiście pogratulował 
pomysłodawcy i organizatorowi Andrzejowi Kuczyńskiemu 
oraz Prezesowi SGW IPA Andrzejowi Kropiwcowi.
Podczas  uroczystej Gali zakończenia tego niezwykłego 
turnieju oprócz wyróżnień drużynowych w kategorii kobiet 
i mężczyzn organizatorzy przyznali także wyróżnienia 
indywidualne oraz Fair Play:
Najlepszy bramkarz: Igor Bajdak („Grifon” Ukraina),
Najlepsza bramkarka: Marcelina Pawlik (Reprezentacja 
Polskiej Policji),
Najlepszy strzelec: Jurij Rabyka (Reprezentacja Straży 
Pożarnej z Białorusi),
Najlepsza strzelczyni: Kamila Bonisławska 
(Reprezentacja XI Dywizji Kawalerii Pancernej),
Najlepszy zawodnik: Dymytro Szarvi (Dynamo 
Akademia Ukraina),
Najlepsza zawodniczka: Katarzyna Żak (Reprezentacja 
Polskiej Policji),
Najlepsza drużyna zagraniczna: (Reprezentacji Straży 
Pożarnej z Białorusi),

Najlepszy zawodnik zagraniczny: Igor Czerniawski 
(Reprezentacja „Grifon” Ukraina),
Zawodniczka Fair Play: Marta Zielińska (Reprezentacja 
KWP Poznań),
Drużyna Fair Play: Team PKN ORLEN.
Puchary statuetki oraz nagrody dla ww. kategorii wręczyli 
m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadisnp. 
Dariusz Augustyniak, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej, Zastępca Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA” podinsp. Krzysztof 
Sowiński, Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA Piotr Wójcik, Przewodniczący 
Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach nadinsp. w st. spoczynku Władysław Padło, 
Prezes Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, Prezes 
Stołecznej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA Andrzej Kropiwiec, Stefan 
Majewski reprezentujący Polski Związek Piłki Nożnej, 
Zdzisław Łazarczyk Prezes Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej, Marek Górnicki Prezes Stowarzyszenia Weteranów 
Działań poza Granicami RP oraz Przewodniczący Regionu 
SGW IPA Centralne Biuro Śledcze Andrzej Kuczyński, 
Uczestnicy turnieju podkreślali rosnący z roku na rok sportowy 
i organizacyjny poziom turnieju oraz jego międzynarodową 
rangę w świecie piłki nożnej mundurowej. Doceniali także, 
że pomimo profesjonalizacji udało się zachować wyjątkowy 
charakter imprezy i atmosferę fair play, mimo zaciętej walki 
o każdą piłkę i każdy metr parkietu.
Oprócz współzawodnictwa sportowego co roku 
organizowany turniej  jest połączony z wątkiem społecznym 
tj. gromadzeniem środków finansowych z licytacji 
przedmiotów przekazanych przez  startujące w zawodach 
reprezentacje, które w całości przekazywane są na rzecz 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach. Tak profesjonalnie zorganizowane zawody 
mogły się odbyć dzięki wsparciu partnerów  Stołecznej 
Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji IPA za co bardzo dziękujemy.

Tegoroczne zawody wsparli Partnerzy Główni: PKN 
ORLEN, CERAMIKA PARADYŻ,  TOTALIZATOR SPORTOWY 
oraz Partnerzy: FUNDACJA LOTTO, ZARZĄD GŁÓWNY 
NSZZ POLICJANTÓW, AMK GROUP, INNOGY POLSKA, 
GERDA, SOLID SECURITY, GASTRO MAGIC, BRITISH 
BULDOG PUB, ALB SERVICE, RADOMEC S.A., COCA 
– COLA HBC POLSKA, PRZEDSIĘBIORSTWO „DELTA” 
EDYTA GONET, ZALA K. LASKOWSKI, VCENTRUM, JW 
CONSTRUCTION, PRASKIE BISTRO, BUKATO, HB SPORT, 
HOTEL MARINA DIANA. 
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DAR KRWI
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BAL CHARYTATYWNY 2020

Tekst: Bartłomiej Frankowicz

Zdjęcia: KWP Wrocław

Członkowie IPA z Dolnego Śląska już od kilku lat współpracują z klubem honorowych 
dawców krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 5 marca 2020 roku, 
zgłosiło się ponad 20 osób, które oddały łącznie blisko 10 litrów tego cennego leku. Akcja 
została przeprowadzona w pomieszczeniach klubu przy pl. Muzealnym 16 w godz. od 
8.30 do 12.30. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji w tym członkowie IPA oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych 
przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych akcji, w tym również na 
hasło „Ratunek”.

Dawcy, którzy oddali krew i spełnili 
wymogi regulaminowe mieli możliwość 
otrzymania IDENTYFIKACYJNEJ KARTY 
GRUPY KRWI – jedynego wiarygodnego 
dokumentu /oprócz legitymacji HDK/ 
potwierdzającego grupę krwi jej 
właściciela.

Tekst: Bartłomiej Frankowicz    Zdjęcia: KWP Wrocław

W dniu 8 lutego 2020 roku, w lubelskim Hotelu „Victoria” odbył się „IV BAL CHARYTATYWNY „GWIAZDKA 
DZIECIOM – SPEŁNIAMY MARZENIA” zorganizowany wspólnie przez Region IPA Lublin Lubelskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Lublinie, Akademię Karate Daniela Iwanka, 
Centrum Usług BHP i Kadr „Szkoltex” oraz Hotel „Victoria”. 
Głównym punktem balu, była aukcja charytatywna, poświęcona pomocy dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci  
im. Małego Księcia oraz leczeniu 15 letniego Igora z padaczką lekooporną. 
W imprezie wzięli udział artyści, sportowcy, trenerzy, działacze, dziennikarze 
i sympatycy sportu. Jak co roku gadżetów ofiarowanych przez darczyńców 
było mnóstwo. Od kalendarzy, koszulek reprezentantów Polski w różnych 
dyscyplinach sportu, futbolówek sygnowanych przez znanych piłkarzy, po 
książki z podpisami znanych sportowców i różnego rodzaju dzieła sztuki. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale i dla swoich dzieci również, bo takie 
fanty też się pojawiły.
Najważniejszymi momentami balu były licytacje. Do kupowania gadżetów 
gorąco zachęcali organizatorzy imprezy. Oprzeć się im było nie sposób,  
a walka o gadżety często była bardzo zacięta, aż wylicytowano wszystko, co 
ofiarowano. 
Na zakończenie, organizatorzy zaprosili uczestników na kolejny bal, który 
odbędzie się już za rok, bo przecież – nie ma większej radości w życiu niż 
pomóc innym w potrzebie. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich ludzi zaangażowanych  
w przygotowanie i przeprowadzenie balu oraz dla osób i firm wspierających 
jego organizację tj.: dla firmy „LOTTO” - Totalizator Sportowy oddział w Lublinie 
i hotelu „Victoria” w Lublinie.
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ATekst: Mariola  Świątczak

Zdjęcia: B.Świątczak, K. Dzwonkowska

12. stycznia 2020 r. po raz 28 zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stargardzie. 
Główne hasło tegorocznej akcji to „Wiatr  
w żagle dla dziecięcej medycyny”. Jak co 
roku grupa członków Regionu IPA - Stargard 
od wczesnych godzin rannych wyruszyła  
z puszkami w miasto. Ponieważ większość 
grupy stanowiła „płeć piękna” siła 
przekonania, aby wrzucić grosik do puszek 
WOŚP była ogromna :-))) 

Do południa zbieraliśmy datki na terenie 
Stargardu, po południu na słonecznej 
promenadzie nad Jeziorem Miedwie. Chętnych 
do pomocy było wielu, wszędzie spotykaliśmy 
się z uśmiechem i „dobrym słowem” o zbiórce. 
Kiedy wieczorem zgłosiliśmy się do Sztabu 
WOŚP - Stargard, aby zdać puszki, ich ciężar był 
niesamowity. Pomimo zmęczenia i pokonaniu 
wielu kilometrów na nogach, członkowie IPA są 
dumni z efektu zbiórki i solidnej pracy na rzecz 
chorych dzieci. Do zobaczenia za rok. 

W okresie ferii zimowych policjanci Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 
przeprowadzili spotkanie z dziećmi między innymi spędzającymi ferie zimowe 
na półkolonii w Szkole Podstawowej w Świętoniowej oraz w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Przeworsku. Ponadto dzieci z półkolonii z Przeworska zostały 
zaproszone do zwiedzenia pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej 
Policji. Spotkanie było okazją nie tylko do poznania zawodu policjanta, ale 
przede wszystkim promowania bezpieczeństwa. Uczestnicy mogli zobaczyć 
jak wygląda pomieszczenie oficera dyżurnego, pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych, a także wyposażenie wykorzystywane przez policjantów  
w codziennej służbie.
Pod koniec spotkań wszystkim dzieciom wręczono elementy odblaskowe, 
a najbardziej aktywnym pluszowe maskotki zakupione przez Przeworski 
Region IPĄ.

Tekst: J. Faber

Zdjęcia: M. Czyrny

WIATR W ŻAGLE Z WOŚP  
W SZCZECINIE
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Wspólna akcja prewencyjna policjantów, członków IPA Region Września, strażników miejskich oraz  
przedstawicieli firmy Volkswagen w Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Tematem akcji było właściwe 
zachowanie się na drodze a w szczególności korzystanie z odblasków. W trakcie zajęć został nakręcony film 
promocyjny „Świeć przykładem”.
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie dla klas I-III została 
przeprowadzona akcja prewencyjna o nazwie: „Świeć przykładem”. 
Przedsięwzięcie zrealizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji we 
Wrześni, członkowie IPA Region Września, strażnicy ze Straży Miejskiej we 
Wrześni oraz przedstawiciele firmy Volkswagen w osobie Pani Darii Lipieckiej.
Pilotażowa wersja „Świeć przykładem” w Kaczanowie odbyła się w dwóch 
etapach. Pierwszym krokiem było spotkanie z uczniami na zajęciach podczas 
których rozmawialiśmy z nimi o właściwym zachowaniu się na drodze. Duży 
nacisk został położony na korzystanie z elementów odblaskowych. Nabierają 
one szczególnego wyrazu zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym kiedy 
bardzo szybko zapada zmrok. Podczas prelekcji z dziećmi staraliśmy się 
przykazać im bardzo ważny komunikat: jestem widoczny-jestem bezpieczny.
Drugim etapem było spotkanie się o godzinie 17:00 na boisku szkolnym i przełożenie teorii na praktykę. Tutaj do pomocy 
włączyli się również druhowie z OSP Kaczanowo, którzy zajęli się rozpaleniem ogniska dla uczniów czyli zorganizowaniem 
dla nich listopadowego pikniku. Dodatkowo dzieci z klas I-III dla zgromadzonych przygotowały występy artystyczne.
Podczas dwugodzinnego spotkania bardzo licznie stawili się uczniowie wspólnie z rodzicami. W związku z tym 
organizatorom pozostało jedynie wdrożyć przekazaną wiedzę w życie. Dzieci zostały ustawione na końcu boisku gdzie 
pokazaliśmy im, że bez odblasków nie ma ich na drodze, bo ich nie widać. Zakładając odblaski, które zostały rozdane 
dzieciom w szkole mogły przekonać się na własnej skórze jaką one robią różnicę. Kamizelki nie krepują ruchów, dopasowują 
się do ubioru dziecka ale najważniejsze, że mogą uratować życie.

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM

BAL NIE TYLKO DLA SIEBIE
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Tekst: ADAM WOJCIŃSKI

Zdjęcia: KPP WRZEŚNIA

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: B. Świątczak

Z inicjatywy Pani Wiesławy Maksel - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Stargard ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, w dniu 08. stycznia 2020 r. po raz pierwszy zostało zorganizowane noworoczne spotkanie 
stargardzkich przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta z Panem Rafałem Zającem 
- Prezydentem Miasta Stargard. W tym uroczystym wydarzeniu udział wzięli także zastępcy Prezydenta : Pani Ewa Sowa 
i Pan Piotr Mync. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była wysoka frekwencja zainteresowanych - w Stargardzie 
działa aktualnie ok. 100 organizacji, stowarzyszeń i fundacji pozarządowych. Wśród uczestników imprezy nie zabrakło 
także przedstawicieli Regionu IPA - Stargard (103 członków). W trakcie swojego wystąpienia Pan Prezydent szczegółowo 
przedstawił efekty współpracy ze społecznikami w 2019 roku oraz plany działań na 2020 rok. Liczne inicjatywy oraz 
zrealizowane przedsięwzięcia dają nadzieję, że w dalszym ciągu nie zabraknie wolontariuszy i chętnych, aby zrobić coś 
dla innych - nie tylko dla siebie. 
Uczestnicy spotkania w obecności władz miasta, serdecznie podziękowali Pani Wiesławie Maksel za wkład pracy, 
pomoc, zaangażowanie oraz kreatywność w codziennych kontaktach z członkami organizacji pozarządowych na 
terenie siedziby Stargardzkiego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych (SCWOP). 
Noworoczny klimat uroczystości podkreślił koncert 
w wykonaniu młodych artystów z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Stargardzie, którzy wykonali kolędy we 
współczesnych aranżacjach.
Servo Per Amikeco !!!
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ATekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcia: Marek Skóra (IPA), Facebook (SKMP ONZ)

11 grudnia 2019 r. Przewodniczący Regionu IPA Radom podpisał „porozumienie o współpracy 
wzajemnej” z Prezesem Zarządu Koła nr 45 w Radomiu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych 
ONZ – p. Edwardem Kowalewskim.

Zgodnie z preambułą Porozumienia u jego podstaw legły  zbieżne zapisy statutowe naszych organizacji 
oraz potrzeba rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, a tym 
samym integracji środowiska służb mundurowych: żołnierzy i policjantów, poprzez wspólne budowanie  
w społeczeństwie poczucia tożsamości narodowej, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez 
społeczeństwo zadań obronnych oraz zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym, w tym wychowania 
młodzieży w duchu patriotycznym, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania 
chlubnych tradycji Wojska Polskiego i Policji. 

Podpisanie Porozumienia poprzedziły wystąpienia sygnatariuszy przybliżające historię i działalność stowarzyszeń. 
Misje pokojowe polskiej armii rozpoczęły się w 1953 roku. Do dziś w przywracaniu i utrzymywaniu pokoju  
w różnych zapalnych punktach świata (Półwysep Synaj, Korea, Wzgórza Golan, Namibia, Kambodża, b. Jugosławia, 
Liban, Kosowo, Afganistan, Wybrzeże 
Kości Słoniowej, Irak, Iran i wiele 
innych) brało udział ponad sto 
tysięcy żołnierzy, których wkład  
w wygaszanie konfliktów zbrojnych 
i w proces budowy wzajemnego 
zaufania i stabilizacji światowego 
pokoju jest nieoceniony. 
Liczymy na owocną współpracę. 
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DZIECI BAWIŁY  
SIĘ WE WŁODAWIE
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Tekst: Przewodnicząca

Zdjęcia: D. Lejnert

Po raz kolejny, dzięki współpracy służb powiatu włodawskiego, odbyła się  choinkowa zabawa dla dzieci służb 
mundurowych powiatu włodawskiego. Tradycyjnie już organizatorami tej  hucznej imprezy był Region IPA 
Włodawa Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz Związki Zawodowe 
Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

W sobotę 8 lutego, na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie spotkało się ponad 250 dzieci i drugie 
tyle rodziców, żeby po raz kolejny spędzić wspólnie czas na choinkowej zabawie dzieci służb mundurowych powiatu 
włodawskiego. Od rana animatorzy prowadzili gry i zabawy, do których angażowali również rodziców, a dzieci oblegały 
ogromne, kolorowe i różnorodne „dmuchańce”. 

Na zmęczonych szaleństwami, głodnych i spragnionych czekały pyszności w kąciku gastronomicznym. Oczywiście 
największą atrakcją był Mikołaj, który przybył z całą furą prezentów, ale zanim je rozdał prowadził zabawy dla dzieci,  
a odbierając prezenty każdy miał możliwość przytulić się do niego i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Dziękuję wszystkim - w szczególności zaś Ewelinie i Darkowi - za ogromne zaangażowanie w organizację tego 
przedsięwzięcia. Kolejna planowana impreza to Dzień Dziecka Służb Mundurowych. Już dziś zapraszamy!
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KARNAWAŁ DZIECIĘCY W LUBLINIE

Tekst:  Bożena Szymańska

Zdjęcia: KHDK, Grażyna, Piotrek i Marek, 

W dniu 20 lutego 2020 roku, w sali zabaw „Kids Club - na Globusie” w Lublinie, jak co roku odbyła się zabawa 
choinkowa dla dzieci policjantów i pracowników cywilnych KWP w Lublinie, w której udział wzięło około 
pięćdziesięcioro dzieci z rodzicami. Organizatorem zabawy był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP  
w Lublinie oraz Region IPA Lublin.

Przez ponad dwie godziny dzieci szalały na 
różnych urządzeniach do zabaw udostępnionych 
przez Kids Club oraz delektowały się słodyczami 
przygotowanymi przez właścicieli sali zabaw.  
W tym czasie rodzice mogli spokojnie 
odpoczywać i degustować się kawą i herbatą. 
W samo południe do dzieci przybył Święty 
Mikołaj z długą brodą i w pięknym czerwonym 
kubraczku. Wszystkie dzieci obecne w Magic 
Parku otrzymały od Mikołaja ogromne paczki  
ze słodyczami.  
Zabawom i szaleństwom nie było końca, ale 
niestety po wyjeździe Mikołaja  trzeba było 
zakończyć zabawę choinkową. Na szczęście do 
następnej pozostał już tylko rok.  
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Grzegorz Wołoszun

W dniu 12 stycznia 2020 r., odbył się 28 
finał WOŚP. Region IPA Włodawa Lubelskiej 
Grupy Wojewódzkiej tradycyjnie włączył się 
w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy poprzez bezpośredni udział w zbiórce, uczestnictwo w akcji krwiodawstwa,  
a także przez  przekazanie na licytację przepięknego  i przepysznego tortu z logo IPA  
i WOŚP, który wykonała niezwykle zdolna kol. Beata Popko.
W tym roku celem zbiórki w ramach WOŚP był zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.  Region IPA Włodawa 
od wielu lat angażuje się w WOŚP i będziemy grać z Orkiestrą do końca świata i jeden 
dzień dłużej! W tegorocznym finale kol. Tomasz i kol. Grażyna zebrali blisko 3 tys. Złotych, 
a kol. Piotr i kol. Marek oddali najcenniejszy z darów – krew, która jest darem życia. 
Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i za zaangażowanie w ten szczytny cel!
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Tekst: P. F.

Zdjęcia: M.K. , P.F.

Z NOWEGO SADU  
DO NOWEGO TARGU

W dniach 23.01.2020 -26.01.2020r. trzyosobowa grupa członków IPA Region Nowy Sad z Serbii w drodze 
na obchody VII rocznicy założenia IPA Kalwaria Zebrzydowska odwiedziła region Podhala. 
Dwóch policjantów w czynnej służbie: Przewodniczący IPA Nowy Sad Milorad Petković, policjant z Belgradu Bosko 
Timotijević oraz Nikola Tizić zasłużony dla IPA Serbia. Wizyta odbyła się w ramach współpracy z Międzynarodowym 
Stowarzyszeniem Policji IPA Region Nowy Targ, IPA Kalwaria Zebrzydowska a IPA Nowy Sad. Serbowie przyjechali 
do nas na Podhale na dwa dni. W zaplanowanym programie pobytu przez znalazły się wycieczki, spotkania  
i aktywny wypoczynek na basenie. W dniu przyjazdu w pensjonacie  „Perła Podhala” w Szaflarach przywitał 
gości Mateusz i Piotr. Pierwszym obiektem, w którym spędzono wspólnie czas były baseny „Termy Szaflary”. 
Miki, Bosko oraz Nikola nie mogli wyjść z podziwu, jak dynamicznie rozwija się turystyka w Polsce, jednocześnie 
zachowując wysokie standardy. Po relaksie w ciepłych wodach i saunach Term Szaflary i krótkim odpoczynku  
w hotelu, nasi goście mieli okazję pospacerować po Nowym Targu.  Na drugi dzień,  po śniadaniu, na zaproszenie 
Komendanta PSG płk. SG Wiesława Górskiego, nasi goście odwiedzili Placówkę Staży Granicznej w Zakopanem. 
Komendant osobiście przywitał gości, zaprezentował pokaz wyposażenia Straży Granicznej i multimedialną 
prezentację jak pracuje i jakie ma osiągnięcia jednostka. W trakcie zwiedzania placówki Serbowie wymienili się 
ze funkcjonariuszami SG swoimi doświadczeniami w sferze zwalczania przestępczości zorganizowanej, handlu 
ludźmi, handlu narkotykami oraz problemu imigracji w Europie. Po konstruktywnym spotkaniu z Komendantem 
Górskim delegaci z Serbii wraz z Piotrem udali się do Kuźnic, skąd koleją linową wyjechali na Kasprowy Wierch. 
Na szczycie, przywitała ich piękna słoneczna pogoda, oraz czarująca panorama Tatr.
Goście z Novego Sadu podziwiali najwyżej położony budynek w Polsce: Wysokogórskie Obserwatorium 
Meteorologiczne, które Stoi na samym szczycie Kasprowego Wierchu!!
Późnym popołudniem nasi goście udali się do Hotelu Łysoń w Inwałdzie, gdzie odbywały się obchody VII rocznicy 
założenia IPA Kalwaria Zebrzydowska . Tutaj Przewodniczący Regionu IPA Kalwaria Zebrzydowska Andrzej Kozioł  
zadbał o dalszy pobyt Serbów w regionie. 
Dziękujemy kolegom z Serbii za miło spędzony czas, oraz Piotrowi i Andrzejowi za zorganizowanie pobytu 
naszym gościom. 
Do zobaczenia!
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OTekst: Justyna Walińska

Zdjęcia: IPA Region Września

Z WIZYTĄ W MACEDONII

WYJAZD NA BIAŁORUŚ
Członkowie i sympatycy IPA Region 
Września wyruszyli w podróż „Śladami 
Wielkich Polaków” na Białorusi. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Grodna. 
Zwiedziliśmy dom Elizy Orzeszkowej, zamek 
Stefana Batorego, liczne cerkwie i zabytkowe 
kościoły. Mieliśmy okazję odpocząć nad 
Niemnem. W kolejnych dniach zwiedzaliśmy 
dom Mickiewicza w Nowogródku oraz 
dom rodzinny, folwark Tadeusza Kościuszki 
w Mereczowszczyźnie mieszczącej się na 
obrzeżach Kosowa Poleskiego. 
Podróż przeniosła nas w czasie do rezydencji 
rodowej Radziwiłłów w Nieświeżu oraz pałacu 
Sapiehów w Różanie. 
Białoruś przywitała nas piękną pogodą. 
Raczyliśmy się wspaniałą miejscową kuchnią  
i muzyką.

Coraz więcej Polaków odwiedza Płn. Macedonię, a w rejonie Ohrid jesteśmy nawet drugą najliczniejszą grupą turystów. 
Jest to piękny kraj, a zjeżdżając nieco z głównych turystycznych  tras można w nim zobaczyć wsie z domami z przełomu 
wieków lub położone wysoko w górach monastyry. 
Bardzo prężnie działa tutaj IPA Macedonia licząca sobie ponad 6.000 członków (w dwumilionowym kraju). Zwiedzając 
Skopje zapraszam was do odwiedzenia punktu informacyjnego IPA położonego na ul. Cyril & Methodius 2/1. Jest to 
ulica, na której znajduje się wyjątkowe Muzeum Miasta Skopje  w budynku starej stacji kolejowej z zachowanym do dziś 
wielkim zegarem, który zatrzymał się o godz. 05:17 podczas wielkiego trzęsienia ziemi, które w 1963 zniszczyło to miasto.
Centrum Informacyjne IPA prowadzone jest przez Region IPA Skopje mający aż 3100 członków. Czynne jest w każdy dzień 
roboczy od 09:00 do 17:00, a zastaniecie w nim pana Vasko Trpeski   (tel.+38978463077; e-mail trpeski171@gmail.com). 
Mają automat z kawą i zawsze są uśmiechnięci.
Macedońska IPA organizuje w czerwcu tego roku Konferencję Państw Śródziemnomorskich, na którą chce zaprosić 
przedstawicieli 26 krajów, w tym Polskę. Zachęcam was, aby zwiedzając Skopje zajrzeć do kolegów z IPA. Przyjmą was ze 
słowiańską gościnnością. Servo Per Amikeco !!!

Tekst i zdjęcia: Jacek Michałkowski
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Tekst: Jerzy Archacki

Zdjęcia: Paweł Mazurek

W dniach 28.02-01.03.2020 r. w Licheniu Starym w hotelu „ATUT”  Kujawsko-Pomorska Grupa IPA 
zorganizowała spotkanie podsumowujące obchody 100-lecia Powołania Polskiej Policji Państwowej. 

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością v-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA Witold Drzażdżyński, pierwszy Prezydent 
Sekcji Polskiej IPA dr Jacek Węgrzyn były Prezydent Sekcji Polskiej IPA Arkadiusz Skrzypczak, Komendanci  
i Policjanci Województwa Kujawsko-Pomorskiego, władze administracyjne Województwa oraz „Zasłużeni dla Sekcji 
Polskiej IPA” .
W programie spotkania były konkurencje sportowe i wypoczynek z zabiegami odnowy biologicznej. Zorganizowano 
profesjonalne szkolenie z podstaw ratownictwa medycznego.
Zwycięzcom konkurencji i zmagań sportowych wręczono nagrody.
Na uroczystej kolacji z wieczorkiem w oprawie muzycznej wręczono odznaczenia i podziękowania 
„Zasłużonym dla Sekcji Polskiej IPA” oraz Klubu Sportowego „Gwardia”. 

SPOTKANIE W LICHENIU
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XIII BAL POLICJANTA
Tekst: Piotr Lewandowski

Zdjęcia: Piotr Lewandowski

22 lutego, w ostatnią sobotę Karnawału 2020 roku, na sali Zielone Zacisze w Łodzi, odbył się kolejny, tym razem 
XIII Bal Policjanta, który został zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Region Łódź – 
Górna. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „BASTION”. 

W tym roku nastąpił powrót do tradycji przebierania się, czyli bal kostiumowy. W konkursie na najlepsze przebranie 
udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dla przebierańców, którzy wykazali się najlepszym pomysłem, największa weną twórczą 
oraz odwagą, organizatorzy ufundowali nagrody w postaci karnetów strzeleckich i pamiątkowych, okolicznościowych 
porcelanowych kubków. Wygrał Mężczyzna w białych 
rajstopach, czyli kobieta z brodą, drugie miejsce zajął Wilk, 
a trzecie Hrabia z książęcego dworu. Wyróżniono między 
innymi dwoje Lekarzy, Zorro, Alicję z Krainy Czarów, 
Meksykankę i jeszcze kilka innych, pomysłowo przebranych 
postaci.
W balu udział wzięło ponad 140 uczestników, z których 
większość bawiła się do białego rana, tańcząc, słuchając  
i nucąc szlagiery polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej 
serwowanych przez orkiestrę.
O smaczne i gorące posiłki oraz zimne zakąski zadbała 
zaprzyjaźniona obsługa sali Zielone Zacisze, na której Bale 
Policjanta organizowane są od początku ich istnienia.
Zapraszamy za rok i do oglądania galerii.



26

Tekst: M. K.

Zdjęcia: M.K.  A.S.
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W dniu 22.02.2020r członkowie Regionu IPA Nowy 
Targ zaplanowali dla uczestników balu „Ostatki 
2020„ spotkanie integracyjne i kulig. 
Niestety, tym razem zima nie pozwoliła nam, aby przejazd 
odbył się saniami, ale znane nam już z wcześniejszych 
kuligów, koedukacyjne powozy, po raz kolejny wspaniale 
spełniły swoją rolę. Piotr, stanął na wysokości zadania: 
konie zaprzężone do powozów zawiozły wesołą 
gromadę na miejsce, w którym płonęły już wielkie 
ogniska przygotowane wspólnie przez Janka i Lucjana.
Miało być szaleństwo i brnięcie w śniegu po bezdrożach, 
a wyszła całkiem niezła  biesiada przy ogniu. Było wspólne pieczenie kiełbasek i integracja ... bawiliśmy się znakomicie,  
a przede wszystkim wspólnie spędziliśmy fajne chwile. Aby chwile pozostały w naszej pamięci – był czas na wspólne 
zdjęcia. 
W spotkaniu wzięli udział członkowie z Regionów IPA: Pałac Mostowskich, RIGHT RIDERS Warszawa z Stołecznej Grupy 
Wojewódzkiej, Opola, Rzeszowa, Tarnowa, oraz Staszowa. 
W niedzielny poranek część naszych gości zwiedzało okolice Nowego Targu - te bliższe i te za południową granicą,  
a kilkoro z naszych przyjaciół przełamało swoje obawy i rozpoczęli swoją przygodę z morsowaniem. 

KULIG I OGNISKO  
W NOWYM TARGU
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NARTY... W ZĘBIE
Tekst:  Adam Czerwiński

Zdjęcia: Michał Pawlak
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W dniach 13.01.2020r – 18.01.2020r. członkowie Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA, tradycyjnie, jak co roku 
zorganizowali rodzinny wyjazd na naukę jazdy na nartach. Zajęcia połączone z zabawą i odpoczynkiem 
wprowadzają nowych zwolenników białego szaleństwa w „świat narciarstwa” bez niepotrzebnych stresów. 

Andrzej Gąsienica miejscowy instruktor posiadający certyfikat, rozpoczynającym naukę, a także pozostałym uczestnikom 
przypomniał o właściwym i bezpiecznym zachowaniu na stoku oraz przestrzegł przed zbytnią brawurą. Rozpoczynający 
naukę zostali również przeszkoleni w tym zakresie przez instruktora u którego rozpoczynali naukę. Grzegorz Śmiechowski 
– przeszkolony funkcjonariusz KPP Poddębice, przypomniał podstawowe zasady przywrócenia funkcji życiowych  
i opatrywania najczęściej doznawanych urazów, które mogą powstać na skutek wypadku. Oprócz codziennych zajęć 
związanych z nauką jazdy oraz doskonaleniem techniki przez bardziej zaawansowanych, członkowie ŁGW zwiedzili 
Zakopane oraz Gubałówkę a także Morskie Oko i Dolinę Kościeliską. Przypomniano także podstawowe zasady poruszania 
się po drogach poza miejscem zamieszkania w nocy (konieczność zakładania kamizelek odblaskowych i chodzenia „pod 
prąd”. 
Wyjazd odbył się za pomocą środka transportu (autokaru) będącego na wyposażeniu Wydz. Transportu KWP w Łodzi. 
Wyjazd został zakończony pomyślnie, wszyscy uczestnicy wrócili bez doznanych urazów, czy też wypadków. Zapraszamy 
na kwatery do Basi i Andrzeja Gąsienicy. Wspaniała atmosfera u gospodarzy. Ząb ul. Furtki 2 tel: 790-600-468 . Koszt kwater 
z dobrym wyżywieniem to 70 zł ( dane udostępnione za zgodą gospodarzy ). Rekomendacja od IPA LGW Łódź. 

Servo per amikeco…
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Tekst: Damian Jabłoński

Zdjęcia: uczestnicy wyjazdu
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MAŁE CICHE CZYLI 
SZALEŃSTWO W GÓRACH
Już 7 lat z rzędu IPA Region Bełchatów zorganizował wyjazd na narty do miejscowości Małe Ciche. Tym razem 
wyjazd odbył się w dniach 27.02.2020-01.03.2020 r. Można go uznać jako jeden z rekordowych, ponieważ wzięła 
w nim udział największa ze wszystkich wyjazdów, liczba uczestników – 154 osoby, które świetnie się bawiły  
w ciągu tych kilku dni.

27 marca w czwartek popołudniu wszyscy zebraliśmy się w wyznaczonym miejscu, aby następnie ruszyć w długo 
oczekiwaną podróż. Humory dopisywały wszystkim, każdy chciał jak najszybciej dotrzeć, aby móc wypocząć przed 
jutrzejszym szusowaniem na nartach.
Następnego dnia część uczestników pojechała na stok Małe Ciche, gdzie doskonalili swoje umiejętności narciarskie. Druga 
grupa pojechała autokarem do Bachledowej Doliny, która znajduje się na Słowacji. Warunki dawały się we znaki, jednak 
czas na stokach spędziliśmy bardzo miło.
Po powrocie każdy ze smakiem zjadł obiad i odpoczywał w pensjonacie. Jedna z grup wybrała się tego wieczoru na 
Termy Chochołowskie. Ciepła woda i strefa wypoczynku doskonale ze sobą współgrały. Dzień zakończyliśmy wypoczęci  
i wygrzani.
W sobotę warunki na stokach były wyśmienite. Wyratrakowane stoki, niska temperatura i bezchmurne niebo sprawiały, 
że aż szkoda było myśleć, że ta doba była przedostatnią dobą wyjazdu. W ten dzień odbył się też wyjazd do Słowacji oraz 
na stok Małe ciche, dodatkowo jeden autokar wyruszył do Zakopanego. Wieczorem jedna z grup pojechała na Termy 
Chochołowskie, gdzie wypoczęli po całym dniu.
Ostatnie chwile niektórzy poświęcili na regenerację po dwóch intensywniejszych dniach na stokach.
Jednak znalazła się też spora część, która pojechała na pobliski stok i wykorzystała do końca uroki wyjazdu. Niestety  
ze względu na padający deszcz musiała wrócić wcześniej do pensjonatu. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Prezydium IPA Region Bełchatów serdecznie dziękuje Zarządowi ŁGW IPA za pomoc w dofinansowaniu przedmiotowego 
wyjazdu i pokrycia części kosztów związanych z wynajmem trzech autokarów. Dziękujemy również Bogdanowi 
Naturalnemu, który ufundował kominiarki narciarskie dla najmłodszych uczestników wyjazdu. Szczególne podziękowania 
należą się też kierownictwu stacji narciarskiej za współpracę oraz Teresie Strama właścicielce DW Tatry i Willa Tatry  
za uprzejmą gościnę, świetne warunki noclegowe i przepyszne jedzenie.
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Tekst: Marzena Pawlik

Zdjęcia: Artur Klimczak
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W lokalu PREZZO w Głogowie  odbyło 
się coroczne spotkanie integracyjne 
członków Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Policji (IPA) Regionu Głogów. 

Spotkanie poprowadził Przewodniczący 
– Artur Klimczak. Rozpoczął od przywi-
tania zebranych gości, przede wszystkim 
witając członków,, którzy dołączyli do sto-
warzyszenia w ubiegłym roku.  Po omó-
wieniu podejmowanych działań przez 
członków stowarzyszenia w 2019 roku 
przyszła kolej na zaplanowanie kolejnych 
przedsięwzięć w 2020 r. Po oficjalnej czę-
ści odbył się pokaz zdjęć z ostatnich lat 
działalności regionu. Przystąpiono do  
poczęstunku składającego się z pysz-
nych przekąsek przygotowanych przez 
mistrzów kuchni Bartłomieja i Mateusza 
Krężel. Na deser niespodzianka pyszny 
tort zrobiony przez koleżankę Pamelę. 
Integracyjna zabawa przy muzyce trwała 
do samego rana.

COROCZNE SPOTKANIE 
INTEGRACYJNE
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Tekst: Maciej Kwak

Zdjęcia: Łukasz Budz, Roman Wieczorek, Jurek Domański

Już po raz trzeci członkowie Regionu IPA 
Zakopane zorganizowali w dniach od 6 do 8 marca 
2020 roku Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie o Puchar Przewodniczącego 
Regionu IPA Zakopane. Patronatem Honorowym 
mistrzostwa objęli Wójt Gminy Bukowina 
Tatrzańskiej – pan Andrzej Pietrzyk, Komendant 
Powiatowy Policji w Zakopanem – insp. Piotr 
Dziekanowski oraz Komendant Placówki Straży 
Granicznej w Zakopane ppłk SG Wiesław Górski.
W tym roku bazą naszego eventu był Ośrodek 
Wypoczynkowy Limba w Poroninie. W dniu  
6 marca 2020 roku zaczęły się przyjazdy zawodników 
i uczestników z całej Polski, ale również z zagranicy. 
Zgodnie z regulaminem w zawodach mogli 
wziąć członkowie IPA, ich rodziny, policjanci  
i funkcjonariusze Straży Granicznej. W tym roku 
do uczestnictwa zgłosili się również zawodnicy 
ze Słowacji (regiony Poprad, Koszyce, Bratysława), 
Litwy (region Kłajpeda) i Węgier. W „Limbie” 
uruchomiliśmy biuro zawodów, którym kierował 
Jan Szymański. Przybyłym uczestnikom  zawodów 
wydawaliśmy pakiety startowe i pobytowe. Łącznie 

zgłosiło się około 250 zawodników i osób towarzyszących. 
Niektórzy zawodnicy ruszyli na stoki, aby przeprowadzić 

ostatni trening (można było skorzystać 
np. z 50 procentowej zniżki na karnety 
w Stacji Narciarskiej Małe Ciche). 
Wieczorem w „Szałasie” odbyło się 
spotkanie integracyjne, na którym 
zawodnicy poznawali się wzajemnie  
i omawiali taktykę startową. 
7 marca 2020 roku w godzinach porannych 
zameldowaliśmy się w miejscu zawodów.  
W tym roku, po raz kolejny, dzięki uprzej-
mości kierownictwa Ośrodka Narciar-
skiego „Kotelnica Białczańska” mogliśmy 
skorzystać z trasy FIS I. Organizatorem 
technicznym zawodów był Tatrzański 
Związek Narciarski, który w sposób per-
fekcyjny przygotował trasę slalomu.  

III MISTRZOSTWA IPA 
W SLALOMIE ALPEJSKIM 
I SNOWBOARDZIE 
W ZAKOPANEM
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O 10.30 po oglądaniu trasy slalomu giganta rozpoczęła 
się rywalizacja sportowa. Tzw. „przedzjeżdżaczem” był Bar-
tosz Mrozek – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski oraz 
uczestnik Pucharu Europy i Świata w narciarstwie alpej-
skim osób niepełnosprawnych, który zjeżdża na specjalnie 
przystosowanym urządzeniu monoski. Potem wystartowali 
snowboardziści, następnie zawodniczki w kategorii „narty”, 
a na końcu narciarze – mężczyźni. Wśród tych ostatnich 
był Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA – który wraz  
z małżonką przyjął zaproszenie na na-
sze Mistrzostwa. Po zakończeniu pierw-
szego przejazdu i przeliczeniu wyników 
rozpoczął się drugi przejazd – tu start 
odbywał się w kolejności wyznaczonej 
przez uzyskane czasy – zawodnicy, któ-
rzy uzyskali najlepsze wyniki starowa-
li tym razem jak pierwsi. O końcowej 
kolejności decydowała suma czasów 
dwóch przejazdów. W międzyczasie  
w „Karczmie Widokowej pod Tarasem” 
na szczycie Kotelnicy Białczańskiej 
funkcjonowała specjalnie stworzona 
dla nas strefa gastronomiczna, gdzie 
można się było ogrzać i spróbować 

lokalnych smakołyków. Trzeba również wspomnieć, że 
zawodników już od pierwszych mistrzostw elektryzo-
wała rywalizacja pomiędzy najlepszymi. Podobnie było  
w tym roku. Po pierwszym przejeździe najlepszy był Oliwier 
Martyna z IPA Nowy Sącz, lecz w drugim przejeździe nie-
stety wypadł z trasy i nie ukończył zawodów. Na szczęście 
w trakcie całych mistrzostw nie doszło do poważniejszych 
wypadków i nasz zaprzyjaźniony TOPR-owiec – Maciej Gą-
sienica-Fronek (również członek IPA), który odpowiedzialny 
był za zabezpieczenie medyczne zawodów, nie musiał in-
terweniować.
Po zakończeniu rywalizacji zawodnicy mogli korzystać 
jeszcze z tras narciarskich ON Kotelnica Białczańska 
lub innych okolicznych atrakcji (vouchery zniżkowe 
przygotował między innymi zakopiański Aqua Park).
W godzinach wieczornych w Ośrodku Wypoczynkowym 
Limba rozpoczął się Trzeci Wielki Bal Narciarski.  
Po uroczystej kolacji przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród. Zanim do tego doszło prezydent Sekcji 
Polskiej IPA – Piotr Wójcik - odznaczył Edwarda Kwaka  
i Macieja Kwaka medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. 
Następnie odbyła się dekoracja najlepszych zawodników. 
Puchary i nagrody wręczali prezydent Sekcji Polskiej IPA – 
Piotr Wójcik, Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem 
– insp. Piotr Dziekanowski, Komendant Placówki Straży 
Granicznej w Zakopanem – ppłk SG Wiesław Górski. 
Prezes Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA – Aleksander 
Szymański - ufundował puchary dla najlepszego narciarza, 
narciarki, snowboardzistki i snowboardzisty – członka 
IPA. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymali 
pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe i upominki.  
W tym roku postanowiliśmy również dać szansę 
zawodnikom, którzy nie zmieścili się „na pudle” oraz 
wspierających ich kibicom i rozlosowaliśmy wśród nich 
upominki rzeczowe. 
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W poszczególnych kategoriach pierwsze 3 miejsca zajęli:
Kategoria kobiety - narty
1. Maja Skrzypek – Zakopane
2. Małgorzata Dawiec – IPA Nowy Sącz
3. Miszczak Małgorzata – IPA Kraków
Kategoria mężczyźni - narty
1. Damian Marek – IPA Wadowice
2. Paweł Cudek – IPA Tarnów
3. Lesław Więcek – IPA Nowy Sącz
Kategoria snowbord
1. Magdalena Nycz – IPA Warszawa
2. Michał Kieszek – IPA Warszawa
3. Kamil Markiewicz – IPA Lublin

Maja Skrzypek została zwycięzcą kategorii ‚’open’’, ale już w 
zeszłym roku postanowiliśmy, że nagrodę główną - voucher 
na weekendowy pobyt z osobą towarzyszącą w Hotelu 
Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem – otrzymuje 
najlepszy zawodnik będących członkiem IPA. Nagrodę 
główną otrzymał więc drugi zawodnik w kategorii „open” – 
Damian Marek. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się dyskoteka z 
DJ-em Rafałem, która trwała do białego rana. 
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują 
wszystkim sponsorom i partnerom, bez 
których ta impreza nie odbyłaby się tj.:
•	 Ośrodek	Narciarski	Kotelnica	Białczańska
•	 Nosalowy	Dwór	Resort	&	Spa
•	 Grupa	Kęty	S.A.
•	 Ośrodek	Wypoczynkowy	Limba	Poronin
•	 Schronisko	 Smaków	 Magdy	 Gessler	 –	

Łukasz Zadylak
•	 RH	Sport	–	Roman	Haładyna
•	 Tatrzańskie	 Ochotnicze	 Pogotowie	

Ratunkowe
•	 Tatrzański	Związek	Narciarski	
•	 Społem	Zakopane

•	 Balser
•	 Domapol
•	 Podhalański	Bank	Spółdzielczy	w	Zakopanem
•	 Konieczny	Art.
•	 Aqua	Park	Zakopane
•	 Stacja	Narciarska	Małe	Ciche
•	 Fotografia	Policyjna	–	Łukasz	Budz
•	 DJ	Rafał

Zapraszamy wszystkich na nasz funpage na Facebooku 
oraz na naszą stronę internetową:
www.ipa-seirpzakopane.pl/
https://www.facebook.com/IPA-Zakopane

Komitet organizacyjny w składzie: Edward Kwak, Jan 
Szymański, Grzesiek Skrzypek, Jurek Drabik, Jurek Domański, 
Robert Trychta, Roman Wieczorek, Darek Kostańczuk i Maciek 
Kwak - dziękuje wszystkim zawodnikom za uczestnictwo 
w zawodach, za sportową rywalizację w duchu „fair play”, 
a uczestnikom imprezy za to, że mogliśmy ich gościć pod 
Tatrami. Zapraszamy za rok.
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Tekst: Małgorzata Gorzelak

Zdjęcia: Uczestnicy IPA
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Od 28 lutego do 1 marca 2020 roku na Polanie Jakuszyckiej odbył się 44 BIEG PIASTÓW. 
Wśród biegaczy z całej Europy znaleźli się również członkowie IPA, którzy od początku tej imprezy biorą w niej udział, 
zdobywając medale i wyróżnienia.  
W tegorocznych biegach na Polanie Jakuszyckiej wzięło udział kilka tysięcy uczestników, wśród których byli również 
policjanci z całego świata, zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu  Policji, w tym z Litwy, Czech i Niemiec.
Policjanci i członkowie IPA startowali w biegu na 6 km, który odbył się w piątek, tj. 28 lutego br. oraz w sobotę w biegu 
głównym, który w tym roku odbywał się na dystansie 42 km. 
Na dystansie 6 km wśród mężczyzn pierwsze miejsce w 21 Policyjnym Biegu Piastów zajął Krzysztof Korpecki ze Złotoryi, 
drugie  miejsce w tej kategorii zajął – Artur Mazurek z Czarnego Boru, a trzecie Włodzimierz Krych z Torunia. Wśród 
kobiet najlepszą w biegu na 6 km okazała się Ewa Armata z województwa podkarpackiego, II miejsce zajęła Maja Majer 
z Jeleniej Góry, a III miejsce zajęła Katarzyna  Kozubek z KMP Jelenia Góra. Puchar dla najlepszego biegacza i biegaczki 
na dystansie 6 km w Policyjnym Biegu  ufundował Komendant Główny  Policji w Warszawie, a wręczył go Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Piotr Leciejewski w asyście Komendanta Miejskiego Policji 
w Jeleniej Górze – mł. insp. Bogumiła Kotowskiego.  Puchar za drugie miejsce zwycięzcom  w imieniu Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wręczył – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
– insp. Piotr Leciejewski w asyście Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze – mł.insp. Bogumiła Kotowskiego. 
Puchar za III miejsce ufundował Niezależny Związek Zawodowy Policjantów oraz Komendant Miejski Policji  w Jeleniej 
Górze, a  wręczył  go– asp.szt. Piotr Malon –przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Związków Zawodowych Policjantów 
we Wrocławiu wraz  mł.insp. Bogumiłem Kotowskim Komendantem Miejskim Policji  w Jeleniej Górze. W sobotę,  
tj. 1 marca br. policjanci oraz członkowie IPA wzięli udział w biegu na 42 km.  Najlepszym biegaczem na tym dystansie, 
okazał się Krzysztof Korpecki. Zwycięzca otrzymał puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który 
wręczył Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze- mł. insp. Bogumił Kotowski.  Najlepszą biegaczką wśród kobiet na 
tym dystansie okazała się Maja Majer z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, która otrzymała puchar Komendanta 
Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
Za rok kolejny bieg z udziałem członków IPA, zapraszamy serdecznie!!!

44 BIEG PIASTÓW 
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TURNIEJ W KOSZYCACH

Tekst: A. Oleszek

Zdjęcia: Ł. Siekaniec
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Na zaproszenie Słowackiej Sekcji IPA 
Koszyce w dniach 06-07.12.2019 roku 10 
osobowa drużyna reprezentująca Region 
IPA Przeworsk uczestniczyła w ,,22 Turnieju 
Piłki Halowej IPA Koszyce 2019”.

W turnieju udział wzięło 10 drużyn: Polska – 
1 (Przeworsk), Węgry - 3, Czarnogóra - 1 oraz 
Słowacja - 5.
Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny 
TEKO Koszyce, natomiast Region IPA Przeworsk 
ostatecznie zajął 7 miejsce. 

Ponadto odbył się mecz oldbojów pomiędzy 
drużynami IPA Koszyce – IPA reszta świata.  
W drużynie reszta świata wystąpił kol. Sławomir 
Dziuk dla której zdobył jedną bramkę oraz 
zaliczył trzy asysty. Ostatecznie mecz zakończył 
się wynikiem 6:6 

W dniu 28 lutego 2020 roku w hotelu „ISKIERKA” w Mielcu 
odbył się turniej w kręgle o Puchar Przewodniczącego 
Regionu IPA  Mielec. 

Zawody objęte zostały również patronatem Komendanta 
Powiatowego Policji w Mielcu. W turnieju wzięli udział członkowie 
IPA oraz osoby niezrzeszone. W zawodach wystartowało 39 
zawodników a walka o puchar toczyła się na dwóch torach. 

Zwycięzcą turnieju i zdobywcą pucharu został kol. Leszek 
Gawron, II miejsce  zajął kol. Wiktor Klich. Na najniższym 
stopniu podium stanął kol. Tomasz Dudas, natomiast 
najlepszą zawodniczką okazała się Edyta Kilian. Puchar oraz 
okolicznościowe dyplomy zostały wręczone zawodnikom 
wspólnie przez Przewodniczącego IPA Region Mielec kol. Marka 
Opielę oraz Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu nadkom. 
Jacka Juwę i jego zastępcę kom. Adama Mielnickiego. 

Tekst: M. Opiela

Zdjęcia: S. Krzak

TURNIEJ W KRĘGLE  
W MIELCU
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VII MISTRZOSTWA SŁUŻB 
MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

Tekst: Łukasz Nowakowski

Zdjęcia: Łukasz Nowakowski

Góra, to miasto na północy województwa dolnośląskie-
go. To właśnie tam,  w hali sportowej Olimpia, odbyła 
się już siódma edycja Mistrzostw Dolnego Śląska Służb 
Mundurowych w Badmintonie. Zawody mogły się od-
być dzięki wsparciu ze strony IPA Region Wrocław,  
a patronat nad Turniejem objął Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy Policjantów woj. dolnośląskie-
go. Nad całością organizacji czuwał jeden z członków 
IPA Region Wrocław –  st. asp. Łukasz Nowakowski  
z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W organi-
zacji Turnieju pomagali także sympatycy Górowskiego 
Stowarzyszenia Badmintona „Smecz”.

W sobotni poranek na hali stawiło się 43 zawodników 
– aktualni, emerytowani lub byli pracownicy Policji, 
Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, 
Służby Więziennej, Straży Granicznej i Służby Celnej. 
Uczestnicy reprezentowali takie miejscowości jak Wrocław, 
Trzebnica, Góra, Kłodzko, Syców, Oleśnica czy Bolesławiec.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał kolega Janusz 
Konopnicki z KPP Góra, który reprezentował zarząd 
IPA Region Wrocław podczas zawodów. Po ceremonii 
otwarcia– zawodnicy przystąpili do gier, które odbywały 

się w pięciu kategoriach:gra pojedyncza kobiet open, gra 
pojedyncza mężczyzn open, gra pojedyncza mężczyzn 
powyżej lat 40, gra podwójna open i gra mieszana open. 
Rozgrywki trwały do 17.30 i były bogate w wiele udanych 
i widowiskowych akcji. Dziesiątki zniszczonych lotek, litry 
wylanego potu, okrzyki emocji czy sportowej złości – 
wszystko to można było zaobserwować podczas meczów. 
Późnym popołudniem zostali wyłonieni zwycięzcy.  
W grze pojedynczej kobiet zwyciężyła Aleksandra 
Niedźwiedź – były pracownik KMP Wrocław. Na drugiej 
pozycji uplasowała się Małgorzata Dembowska-Gołąbek 
ze Służby Celnej a brąz wywalczyła Magdalena Mądra 
– Wojsko Polskie. W grze pojedynczej mężczyzn open 
bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Nowakowski z KMP 
Wrocław, który bronił złotego medalu z zeszłego roku.  
W emocjonującym finale pokonał przedstawiciela Wojska 
Polskiego – Norberta Wasiewicza. Trzecie miejsce należało 
również do przedstawiciela Wojska – Krystiana Karpowicza. 
Gra pojedyncza mężczyzn powyżej lat 40 to pokaz siły 
w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej – złoto dla 
Arkadiusza Harbacewicza z JRG Syców oraz srebro dla Pawła 
Konopki z PSP Kamienna Góra. Na najniższym stopniu 
podium stanął Krzysztof Kwiatek z Komendy Powiatowej 
Policji w  Górze.  W grze podwójnej open podium 
zdominowali Funkcjonariusze Policji – pierwsze miejsce 
zdobyli Piotr Łaszkiewicz i Jacek Wróbel z KMP Wrocław, 
a srebro zawisło na szyjach Roberta Jędrzejczaka z OPP 
Wrocław i Krzysztofa Kwiatka. Trzecie miejsce wywalczyli 
przedstawiciele Służby Więziennej – Bartłomiej Trzciański – 
ZK Oleśnica oraz Robert Pilny – ZK Kłodzko. Gra mieszana to 
totalna dominacja Policji nad resztą służb mundurowych – 
Złoto dla Aleksandry Niedźwiedź i Łukasz Nowakowskiego                 
z KMP Wrocław, srebro dla Katarzyny Winter z KPP Trzebnica- 
członkini IPA  i Jacka Wróbla z KMP Wrocław i brąz dla 
Małgorzaty Dembowskiej-Gołąbek ze Służby Celnej i Piotra 
Łaszkiewicza z KMP Wrocław. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Aleksandra Niedźwiedź i Łukasz 
Nowakowski jako jedyni zawodnicy w Turnieju zdobyli po 
2 złote medale, których bronili po zdobyciu w 2018 roku. 
Gratulujemy ogromnego sukcesu!
W zawodach udział wzięli także członkowie IPA Region 
Wrocław – Renata Piech i Marek Dziugieł. Po wręczeniu 
pucharów i medali odbyła się ceremonia zakończenia 
Turnieju. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców  
i uczestników Mistrzostw.
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IPA 
WOMAN

Tekst: Mariusz Krygier

Zdjęcia: Mariusz Krygier
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Nasza wyprawa do Szwecji zaczęła się 22 lutego, jednak  
z powodu sztormu wypłynęliśmy z 1.5 dniowym opóźnieniem. 
Szwecja zaskoczyła nas pogodą i całkowitym brakiem śniegu. 
 
A teraz o samym biegu: (nazwa polska-Bieg Wazów, po szwedzku 
Vasaloppet).
Bieg odbywa się w Szwecji na dystansie 90 km stylem klasycznym  
i jest to najstarszy, najdłuższy i największy bieg narciarski na świecie. 
Rozgrywany jest zawsze w pierwszą niedzielę marca. Start masowy, 
początek o godz. 8.00. Udział bierze ogromna liczba biegaczy 
narciarskich począwszy od amatorów po zawodników nawet z Pucharu 
Świata. W tym roku na starcie tego wyczerpującego biegu stanęło  
ok. 15 800 zawodników i zawodniczek niemal z całego świata. 
Najwięcej jest oczywiście Szwedów, ponieważ dla nich to niemal 
obowiązek wziąć udział w tym historycznym biegu. Ciekawostką jest, 
że trasa posiada aż 807 podbiegów!
Niestety metę osiągnęło ok. 10 200 biegaczy, 
ponieważ organizatorów zaskoczyły opady śniegu. 
W nocy, na ok. 6-7 godzin przed startem dopadało 20 cm świeżego śniegu co spowodowało zasypanie 
zrobionych torów. Na trasie nie pojawił się żaden ratrak i to sami biegacze musieli przecierać tory.  
O jakimkolwiek ściganiu czy rywalizacji nie mogło być mowy. Były zaledwie dwa tory, w tym jeden którym jechał niemal 
cały kilkukilometrowy wężyk, drugi był nieco zasypany śniegiem i wyprzedzanie było bardzo trudne. To spowodowało,  
że Ci najsłabsi mieli bardzo małe szanse na dotarcie do mety.
Mnie udało się dobiec do mety z czasem 6 godzin 15 minut i 12 sekund i zająłem 1170 miejsce (czwarty wśród Polaków - 
startowało ok. 40 osób), natomiast Krzysztof Ostaszewski w wyniku kontuzji odniesionej na zjeździe na ok. 50 km musiał 
zejść z trasy.

BIEG WAZÓW W SZWECJI

7 marca Drużyna Wielkopolskiej Policji Kobiet w Piłce Nożnej w barwach 
IPA Poznań wzięła udział w Turnieju babskie granie 30+,wersja zimowa.  
Po zaciętych rozgrywkach drużyna zdobyła pierwsze złoto w 2020 roku.

Turniej zorganizował Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.  W turnieju udział wzięły byłe 
zawodniczki najwyższych lig rozgrywkowych w Polsce i byłe reprezentantki Polski 
w futsalu. Policjantki rozegrały 5 spotkań- 4 wygrane i 1 porażka. Skuteczność na 
wysokim poziomie w ataku i mądra gra w obronie dały efekt w postaci 9 strzelonych 
bramek i 2 straconych.
Drużyna składa podziękowania:
- IPA Poznań za możliwość reprezentowania czarno-
czerwonych barw.
- Organizatorom za świetną inicjatywę, która promuje 
kobiecą piłkę w (nie? )seniorskim  wydaniu. Dziękujemy 
za zaproszenie, do zobaczenia na kolejnych turniejach.
- Zawodniczkom, które wzięły udział w turnieju. 
Skład zespołu: Alicja Cichoradzka, Dorota Kocińska, 
Adrianna Raś, Katarzyna Sammler, Katarzyna Stodolna, 
Monika Witt, Sonia Wojciuch, Marta Zielińska.
Naszym koleżankom życzymy dalszych sukcesów !!

Tekst: Saukens Daria  

Zdjęcia: Saukens Daria  
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ATekst: Marcin Klimczak

Zdjęcia: Marcin Klimczak

Grupa polskich policjantów, w tym 
członek Regionu IPA Wrocław kolega 
Marcin Klimczak, uczestniczyła w rajdzie 
rowerowym w Holandii. Funkcjonariusze 
polskiej Policji do Holandii udali się  
na zaproszenie Fundacji Blauw, związanej 
z prowincją Limburg-Nord, która zrzesza 
policjantów oraz emerytów policyjnych w tym również 
członków IPA.  Holenderska Fundacja „Blauw” utworzona 
została przez holenderskich policjantów celem wsparcia 
dzieci w Holandii, Niemczech i Polsce. Fundacja od dziesięciu 
lat organizuje rajd rowerowy Tour de Blauw, z którego 
dochód przeznaczony jest na wspieranie dzieci w ww. 
krajach. W ramach wolontariatu członkowie IPA z Limburga 
odwiedzili w 2014r. Wrocław, gdzie przywieźli sprzęt na 
doposażenie placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych. 
Koordynatorem tego projektu ze strony holenderskiej IPA 
był Jos Hermans obecny również na wyścigu. 
W tym roku wyścig odbył się  25-29.09. i był połączony 
obchodami  75. rocznicy Operacji Market Garden 
oraz wyzwolenia południowej Holandii spod okupacji 
hitlerowskiej, w której wzięła udział I samodzielna Brygada 
Spadochronowa gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. 
Trasa rajdu  wiodła szlakiem wyzwolenia Holandii. Dlatego 
też podczas wyścigu kolarze mieli możliwość poznania 
historii  regionu, zwiedzenia muzeum wojny i oddania 
hołdu uczestnikom wyzwolenia Holandii, składając wieńce 
na cmentarzach wojennych oraz innych miejscach pamięci 
ofiar II Wojny Światowej.
Cała trasa rajdu wyniosła ponad 
300 km, wiodła przez rożne rejony 
Holandii takie jak Limburgię, 
Brabant aż do Belgii gdzie punktem 
destynacji była – Baza Lotnictwa 
Wojskowego. Każdego dnia rajd 
rozpoczynałem się z miejscowości 
Heythuysen. Kolarze pokonywali 
codziennie od 100 do 150 km.  Przez 
cały czas trasa była zabezpieczana 
przez kilkunastu motocyklistów. 
Na mijanych komendach policji 
zawsze czekał na kolarzy słodki 
poczęstunek, kawa i napoje.

RAJD ROWEROWY  
W HOLANDII

Rajd połączony był z warsztatami nt. Funkcjonowania 
holenderskiej policji oraz zwiedzaniem jednostek policji 
m.in. w Limburg. W rajdzie brali również członkowie IPA  
z  Niemiec  i Belgii (łącznie 80 osób).
Prawdziwie rodzinną gościnę  polskim kolarzom zapewnili 
nam m.in. Jos Hermans oraz Jan Dommerholt IPA Nederland 
Limburg Noord. 
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NOWOSĄDECZANIE	
WYGRALI TURNIEJ  
W TARNOWIE

Tekst: E.Gargula

Zdjęcia: Zawodnicy
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9 lutego br w Tarnowie odbył się Charytatywny Turniej piłkarski pod patronatem Komendanta Miejskiego  
w Tarnowie – insp. Mariusza Dumury.

Nasza drużyna, która tym razem reprezentowała KMP w Nowym Sączu, po zaciętej walce ale w duchu Fair Play, 
wywalczyła I miejsce i puchar. Poza emocjami sportowymi nasi zawodnicy wsparli również  cel jakim było 

wsparcie leczenia i rehabilitacji Julki Wiecek. Serdecznie im 
gratulujemy.
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KRĘGLE W KĘTRZYNIE
Tekst: Adam Ostrowski

Zdjęcia: . Krzysztof Bućko

W kręgielni City Club w Kętrzynie odbyły się 
mistrzostwa Warminsko-Mazurskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA. 

Po zaciętej rywalizacji, w wesołej atmosferze 
zwycięstwo drużynowe przypadło Regionowi 
GOŁDAP II Granica w składzie: Waldemar OLBRYŚ 
i Robert SIDOR. Drugie miejsce zajęła drużyna 
Prezydium W-M GW IPA w składzie: Dorian BURDYŁO 
i Adam OSTROWSKI. Na trzecim miejscu znalazła się 
drużyna z Regionu IPA OLSZTYN w składzie: Jacek 
GABRUSEWICZ i Adam ZYRA. Przyznano również 
statuetki dla najlepszych zawodników. Pierwsze 
miejsce indywidualnie zajął Adam OSTROWSKI 
reprezentujący Prezydium Warminsko-Mazurskiej 
Grupy Wojewódzkiej IPA. Drugie miejsce przypadło 
Jerzemu KACZOROWSKIEMU z Regionu IPA 
OLSZTYN, a na trzecim miejscu uplasował się 
Waldemar OLBRYŚ z Regionu IPA GOŁDAP II Granica. 
Jako organizator zawodów chciałbym podziękować 
wszystkim uczestnikom za przybycie na zawody  
i zaprosić na kolejne w przyszłym roku. Szczególne 
podziękowania dla naszego zasłużonego dla Sekcji 
Polskiej W-M GW IPA Krzysztofa BUĆKO za pomoc 
przy organizacji i obsługę fotograficzną turnieju.
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Tekst: Krzysztof Walczyński

Zdjęcia: Krzysztof Walczyński

Członek Sekcji Polskiej i Kanadyjskiej IPA, kolekcjoner i filantrop a przed wszystkim zwykły człowiek. Od wielu lat 
w Toronto w Kanadzie. Odszedł na emeryturę najwcześniej jak się dało i postanowił spróbować życia po drugiej 
stronie globu. Początkowo jako kierownik dużego zakladu produkcyjnego. Praca w zakladzie zatrudniajacym  
ok. 400 na stanowisku szefa produkcji, szybkie awanse, na przed odejściem na „wiekową” emeryturę v-ce prezydent 
firmy z 40 letnią rodzinną tradycją z 38 zakladami na terenie Ontario, zatrudniajacymi ok. 500 osób. Nie usiadł jednak 
na laurach. Od roku jest  z powodzeniem przedstawicielem na Amerykę Północną IPA Complex- we work for IPA  
/pracującej dla IPA/.

Jego kolekcja może wzbudzać zazdrość. Piękny zbiór odznak i odznaczeń resortowych ale również całe komplety  
z innych pionów. Ponadto: kordziki, szable i stare zegary. Jako członek IPA wspiera każdego, kto tego potrzebuje. Z własnych 
funduszy zakupił i wysłał do Polski 
wózek inwalidzki dla syna członka 
IPA. W ciągu ostatnich kilkunastu lat 
gościł u siebie kilku naszych kolegów 
a ostatnio koleżankę z IPA Bydgoszcz. 
Udziela się też dla IPA Kanada R-2. 
Współorganizuje wszelkiego rodzaju 
imprezy IPA w tym w większości dla 
dzieci ale również w marcu br. giełdę 
kolekcjonerską pod egidą właśnie IPA. 
Prywatnie żonaty z Mirosławą z którą 
wspólnie poświęcają większość czasu 
na wychowywanie trójki wnucząt.

O Januszu /moim przyjacielu/ mogę 
pisać i pisać. Na pewno zasługuje na  
medalu „Za zasługi dla SP IPA”. Mam 
nadzieje ze ktoś tym razem doceni 
starania naszego kolegi.

JANUSZ FORNAL 
POLSKO-KANADYJSKI 
KOLEKCJONER
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SYBERYJSKA ESKAPADA
Tekst: P. F.

Zdjęcia: M.K. , P.F.

Od  31 sierpnia 2019r. do 18 września 2019r.  troje członków Kujawsko-Pomorskiej GW, Joanna Dunisławska, 
Wiesław Rzyduch i Paweł Cichacki przebywało w Rosji. Głównym celem turystycznej eskapady było jezioro 
Bajkał.

Nasza trasa wiodła przez Moskwę, gdzie spędziliśmy trzy dni. Zaopiekowała się nami Alewtina członkini moskiewskiej 
IPA, która była też naszym przewodnikiem po Moskwie. Zostaliśmy także przyjęci przez Prezydenta Rosyjskiej 
Sekcji IPA Jurija Żdanowa. Następnie  wsiedliśmy do wagonu kolei transsyberyjskiej i rozpoczęliśmy podróż nad 
Bajkał.  Przez cztery dni, z okien pociągu podziwialiśmy przyrodę – brzozowe lasy, mokradła, małe miejscowości 
o drewnianej zabudowie.  Końcem naszej kolejowej przygody było miasto położone niedaleko Mongolii Ułan –
Ude. Z miasta ”marszrutką” pokonaliśmy odległość 250 km do miejscowości Ust-Barguzin, leżącej nad Bajkałem. 
Kolejne trzy dni zwiedzaliśmy okolicę: Park Narodowy Święty Nos w którym oprócz podziwiania jezior, gór i lasów 
skorzystaliśmy także z kąpieli w gorącym bagnie torfowym. Następnie ”okazją” dostaliśmy się do Irkucka, pokonując 
ok. 600 kilometrów mostami i promami przez rzeki. W Irkucku czekał na nas Prezes IPA Walery Michajłowicz. Irkuck 
zwiedzaliśmy przez dwa dni. Dzięki uprzejmości Ivana Istomina, także członka IPA, mogliśmy obejrzeć wiele 
ciekawych miejsc w mieście, także tych związanych z obecnością Polaków. Szczególnie wiele  pamiątkowych 
miejsc  jest związanych z działalnością Polskich  uczonych. Z Irkucka udaliśmy się z przewodnikiem do Listwianki  
a w  drodze powrotnej do Irkucka ku naszemu zdziwieniu zostaliśmy zawiezieni  do chaty myśliwskiej położonej 
w tajdze nad jeziorem.  Tutaj mogliśmy skorzystać z prawdziwej  „banii”. Następnego dnia pojechaliśmy na wyspę 
Olchom. Na wyspie mieszkaliśmy w miejscowości Chużyr. Na miejscu oprócz pieszych wędrówek nad Bajkałem 
pojechaliśmy do parku narodowego na najdalej wysunięty cypel wyspy  Chaboj, miejsce gdzie gromadzą się 
szamani. Ostatnim etapem naszego pobytu na Syberii był powrót do Irkucka. W Irkucku zostaliśmy przyjęci przez 
Miejskiego Komendanta Policji  i obejrzeliśmy muzeum Policji drogowej.   Zajrzeliśmy także na bazar, na którym 
można się  miedzy innymi zaopatrzyć w syberyjskie smakołyki.  W czasie naszego pobytu zarówno w Moskwie jak  
i na Syberii kosztowaliśmy specjały kuchni rosyjskiej i buriackiej i oczywiście bajkalskie ryby w tym olum. Ostatniego 
dnia  o godzinie trzynastej wsiedliśmy do samolotu i po sześciu godzinach lotu wylądowaliśmy w Moskwie, skąd 

polecieliśmy do Polski. Dzięki pokonaniu   sześciu 
stref czasowych już o godzinie dziewiętnastej byliśmy  
w Warszawie. Na Syberii przeżyliśmy niezapomniany 
czas. Obiecaliśmy sobie, że pojedziemy tam jeszcze 
raz. Tym razem może zimą. 
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1. OW Gród Piasta 
 – Chomiąża Szlachecka 40, 88-410 Gąsawa, woj. Kujawsko-pomorskie
 www.grodpiasta.pl, zniżka – 20% zniżki dla członków IPA

2. Hotel SUNNY 
 – Poznań, woj. Wielkopolskie, www.sunnyhotel.pl, 
 zniżka – 20% zniżki na usługi hotelowe dla członków IPA,

3. Hotel KAUKASKA 
 – ul. Poniatowskiego 19, 64-200 Wolsztyn, woj. Wielkopolskie
 www.hotel-kaukaska.bussines.site, zniżka – 20% dla członków IPA,

4. Pensjonat KAWIARNIA MUZEALNA 
 – Gołuchów, woj. Wielkopolskie,
 www.muzealna.pl, zniżka 20% dla członków IPA ,

5. Ośrodek Wypoczynkowy „Nad Zalewem” 
 – m.Krępna, powiat Jasło, woj. Podkarpackie
 www.domkikrepna.pl, zniżka 20% na wszystkie usługi dla członków IPA,

6. Hotel IBIS 
 – ul. 1 Brygady 2A, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie,
 www.ibisnowysacz.com, zniżka 20% na usługi hotelowe dla członków IPA,

7. Pensjonat „Jurkowski” 
 – oś. Równe 1, 34-452 Ochotnica Dolna, woj. Małopolskie,
 www.jurkowski.com.pl, zniżka 20% zniżki na usługi hotelowe,

8. Restauracja KARCZMA RYCERSKA 
 – Biała Podlaska, woj. Lubelskie,
 www.karczmarycerska.com.pl, 20% zniżki dla członków IPA,

9. Hotel ARTIS & SPA 
 – Zamość, woj. lubelskie,
 www.hotelartis.pl, zniżka 20% dla członków IPA,

10. Pensjonat SZAFLARY 
 – Szaflary, woj. małopolskie,
 www.perlapodhala.pl, zniżka 20% dla członków IPA.
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W dniach 22 – 23 sierpnia  w Przemyślu odbędą się  

IV Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej  
służb mundurowych – TWIERDZA PRZEMYŚL 2020.  

Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA:  Bieszczadzki SG  
i Przemyski  oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG. 

W mistrzostwach udział biorą reprezentacje poszczególnych służb. 
Mogą brać w nich udział również drużyny na podstawie indywidualnych 
zgłoszeń. Pula nagród  I-III miejsce wynosi 4.500 zł.  Turniej wpisany  
w kalendarz imprez PZPS.

Informacji udzielają:  
Jan FABER - tel.  667 666 090;  
Marek SAMEK  - tel. 534 648 000
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