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WSTĄP DO IPA
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy - Policjanci i Strażnicy Graniczni oraz emeryci tych
służb – chciałbym Was poinformować, że w s t ę p u j ą c do International Police Association
(Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) – Sekcja Polska masz możliwość:

• udziału w zagranicz
nych stażach zawodow
ych
odowych
np.: „Placement Progra
• udziału w międzynar
mme” koordynowanyc
h
nych
przez Sekcję Polską IPA
konkursach fotograficz
m.in. w Irlandii i Anglii
władze
or
z
międzynarodowych sz
az
organizowanych prze
koleniach zawodowych
np.: w „Międzynarodow
światowe IPA
ym Centrum Szkolenia
IPA
(IBZ)” w Gimborn (Niem
cy)
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• WSTĘPUJĄC  DO IPA STAJESZ SIĘ CZŁONKIEM NAJWIĘKSZEGO
POLICYJNEGO STOWARZYSZENIA NA ŚWIECIE I OTRZYMUJESZ
LEGITYMACJĘ, KTÓRA JEST HONOROWANA PRZEZ SŁUŻBY
POLICYJNE W 65 PAŃSTWACH

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej IPA rodziny – wejdź na stronę:
www.ipapolska.pl, wydrukuj deklarację członkowską i skontaktuj się z Regionem IPA w miejscu
Twojego zamieszkania.
Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

Święto Policji to dobra okazja, by w sposób szczególny podziękować Wam za
rzetelną, ofiarną służbę. Stoicie na pierwszej linii walki z niszczącą społeczeństwo
przestępczością i patologią. Strzeżecie mienia i życia obywateli, niejednokrotnie
kładąc na szali własne zdrowie i życie. Jesteście zawsze tam, gdzie trzeba nieść
pomoc, gotowi do podejmowania niebezpiecznych wyzwań. Jestem pełen
uznania dla Waszego profesjonalizmu i zaangażowania. Dzięki Wam Polacy czują
się bezpieczni, a Policja cieszy się wysokim zaufaniem społecznym.
Koleżanki i Koledzy, łącząc wyrazy szacunku życzę, by płynąca z pełnionej służby
satysfakcja była źródłem sił do nowych, zawodowych i życiowych wyzwań.
Komendant Główny Straży Granicznej
gen. dyw. SG Tomasz PRAGA
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Szanowne koleżanki i Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele IPA,
Zacznę słowami z piosenki Jerzego Porębskiego „…dni mijają i tygodnie, za miesiącem
miesiąc leci…”. Już ponad pół roku minęło od wyboru „nowego” Prezydium KZ SP IPA.
Czas na krótkie podsumowanie, chociaż okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
zweryfikował i spowolnił nasze plany, to nie złamał naszego ducha i pomimo przeciwności
losu udało się zrealizować kilka ważnych przedsięwzięć. I tak m.in.: włączając się
w walkę z epidemią, Sekcja Polska - jako Organizacja Pożytku Publicznego - przekazała
Komendzie Głównej Policji ponad 10.000 maseczek ochronnych oraz 50.000 butelek
wody mineralnej „Żywiec Zdrój”. Struktury terenowe naszego Stowarzyszenia również
zaangażowały się w różnego rodzaju działania zwalczające koronawirusa tj. poprzez
przekazywanie środków ochrony osobistej dla służb medycznych i ratunkowych,
sprzętu komputerowego do nauczania zdalnego, organizowanie akcji krwiodawstwa,
itp. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować P rezesom Grup Wojewódzkich,
Przewodniczącym Regionów i wszystkim członkom Sekcji Polskiej IPA za ogromne
zaangażowanie w trudnej walce z niewidzialnym przeciwnikiem. Mam nadzieję,
że Wasz trud pomoże w uporaniu się z tym zagrożeniem i szybszym powrotem do
normalnego funkcjonowania.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że władze światowe IPA doceniając działalność Sekcji Polskiej IPA zaakceptowały
przedstawiciela naszego Prezydium (Wiceprezydent) do prac w Komisji Prefesjonalnej (Professional Commission). Ponadto,
jak już poprzednio zauważyliście, zmieniliśmy formułę naszej gazety, podpisaliśmy umowę z firmą Calypso Fitness uzyskując
zniżkę na karnet w klubach sportowych na terenie całej Polski, kończymy prace nad „nową” stroną internetową SP IPA.
W czerwcu dzięki przychylności Komendanta Głównego Policji i naszych intensywnych działań, udało się pozyskać na
potrzeby statutowe SP IPA, pomieszczenie służbowe w budynku KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. W tej sprawie
podpisano stosowną umowę, a krótką relację z tego wydarzenia znajdziecie w tej gazecie. Zagrożenie epidemiczne spada,
koronawirus powoli ustępuje, obowiązujące przepisy prawne pozwalają strukturom naszego Stowarzyszenia podejmować
działalność statutową, dlatego też na początku lipca zaczęliśmy „odmrażać” funkcjonowanie zaczynając od spotkania
Prezydium KZ SP IPA, które odbyło się na terenie Podkarpackiej GW IPA, w Dworze „OSTOIA” w Klimkówce k/ Rymanowa
Zdrój (hotel rekomendowany SP IPA).
W Wasze ręce trafia nowe wydanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA, w którym znajdziecie ciekawe opisy imprez i wydarzeń
zorganizowanych przez struktury Sekcji Polskiej IPA w trudnym czasie ostatnich trzech miesięcy. Jak wynika z opinii
członków Stowarzyszenia, zmieniona forma gazety – wbrew obawom - okazała się udana i będzie kontynuowana.
Ponieważ, zawsze tak się składa, że kolejne wydania gazety nie ukazują się w maju kiedy to swoje święto obchodzą nasi
członkowi i przyjaciele pełniący służbę i pracę w Straży Granicznej, dlatego też chciałbym tą drogą, złożyć spóźnione,
ale szczere życzenia wszystkim strażniczkom i strażnikom granicznym oraz pracownikom cywilnym Straży Granicznej.
Życzę Wam przychylności losu przy realizacji każdego przedsięwzięcia oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Przed nami nowe wyzwania, czas wakacji i odpoczynku, dlatego też znajdziecie w gazecie wykaz obiektów
rekomendowanych SP IPA (hotele i restauracje), który dzięki sprawnej pracy jednego z Wiceprezydentów oraz Prezesów
Grup Wojewódzkich udało się zweryfikować i zaktualizować. W celu rozpropagowania naszych obiektów w całym świecie,
wykaz ten (w wersji angielskiej) został przekazany do informatora światowego hoteli IPA. Pamiętajcie, że jako członkowie
IPA we wszystkich tych obiektach możecie korzystać z 20% zniżki na ich usługi. Namawiam Was, żebyście korzystali też
z innych zniżek i ofert dedykowanych członkom Sekcji Polskiej IPA, których opis znajdziecie na stronach tego wydania.
Z okazji lipcowego Święta Policji, w imieniu własnym oraz Krajowego Zarządu i Prezydium Sekcji Polskiej IPA, składam
najserdeczniejsze życzenia wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji. Życzę Wam, żeby
trudna służba i praca dawała Wam wiele satysfakcji, spełniała przedkładane oczekiwania, codziennie przynosiła uznanie
społeczeństwa i przełożonych oraz umożliwiała realizację Waszych zamierzeń.
Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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Szanowne koleżanki i koledzy, drodzy czytelnicy!

Wydając poprzedni kwietniowy numer, pracowaliśmy już w warunkach pandemii,
ograniczeń w poruszaniu się, zamkniętych szkół, przedszkoli, restauracji, kin etc…
Pomimo tego, udało się zamknąć i wydać gazetę, dzięki determinacji pracujących
przy niej ludzi, a także odpowiedzialnego podejścia właścicieli i pracowników
NOWODRUK w Nowym Sączu, gdzie robimy skład oraz drukarni RHEM w Lublinie,
która pomimo takich ograniczeń, gazetę wydała i rozesłała do Was odbiorców.
Za to w tym miejscu serdecznie Wam dziękuję.
Zastanawialiśmy się wówczas z członkami redakcji a także Prezydentem SP
IPA Piotrem Wójcikiem, czy będzie możliwe lipcowe wydanie i czy będą jakieś materiały do publikacji,
mając na uwadze fakt, że zawieszeniu uległa organizacja wszelkich zaplanowanych imprez. I moi
drodzy, okazało się, że na naszych oczach tworzy się nowy rozdział działalności naszego stowarzyszenia.
Po pierwszych dniach zaskoczenia, może bezradności, odwoływanych z dnia na dzień spotkań, wyjazdów
– w tym wyjazd na igrzyska IPA do Czarnogóry – poszczególne struktury IPA zaczęły działać w kierunku
organizowania pomocy, realizowanej poprzez szybkie zakupy termometrów bezdotykowych, środków
odkażających maseczek, rękawic jednorazowych i innych, które były dedykowane i przekazywane na ręce
komendantów poszczególnych komend z przeznaczeniem dla wszystkich policjantów tych jednostek.
Wiele struktur włączyło się w pomoc szpitalom, DPS czy też bezpośredniej pomocy w ochronę przed COVID
– 19 członków naszego stowarzyszenia. Bezprecedensowa w historii IPA, akcja Prezydium SP realizowana
w porozumieniu z KGP, zakupu certyfikowanych maseczek i przekazanie wody dla kilku garnizonów, pokazała,
że w fantastyczny sposób potrafimy działać, bez nadmiernej biurokracji. Ponieważ pomoc potrzebna była
tu i teraz.
Teraz, kiedy opadł nieco „kurz bitewny”, z dnia na dzień luzowane są wprowadzone rygory, my sami trochę
okrzepliśmy, nauczyliśmy się funkcjonować i żyć z korona wirusem, możemy powiedzieć – daliśmy radę,
sprostaliśmy zadaniu i powinniśmy być z tego dumni. Dumni, że w tak ciężkim czasie przestawiliśmy się na inne
myślenie, ale też zwolniliśmy w tej codziennej bieganinie. Wróciliśmy do swoich pasji, do nieprzeczytanych
książek, do filmów których nie mieliśmy czasu obejrzeć ale przede wszystkim czasu z bliskimi. Nie mogłabym
w tej chwili nie wspomnieć o jednej wspaniałej akcji, która rozeszła się po całej Polsce. Otóż pewnego
dnia w Gaszynie, jeden strażak zrobił 10 pompek, chcąc pomów choremu na SMA dziecku, nagrał to,
i nominował kolejne 3 osoby, oznaczając to hasztagiem #GaszynChallenge. I oto, po kilku dniach Policja,
Straż Pożarna, Straż Graniczna, wojsko i tysiące innych struktur, organizacji i urzędów włączyło się w tą
akcję, nie wyłączając IPA. Pomoc dla Wojtusia, przekształciła się w pomoc dla tysięcy dzieci w całej Polsce.
To pokazuje, że pomysł jednego człowieka, może porwać tysiące ludzi.
Takim człowiekiem przed 70 laty był założyciel IPA Arthur Troop. Który wprowadzeniem w życie swojego
pomysłu zjednoczenia policjantów z całego świata, zrealizował swoje marzenie. W tym wyjątkowym roku,
postanowiłam zmienić okładkę naszego czasopisma ( która była w tym samym klimacie od 15 lat) . W tym
roku będą one mieć wymiar symboliczny. Pierwsza kwietniowa stylizowana była na plakat z lat 50, kiedy
powstawała IPA. Obecna, zawiera tylko element wirusa, bez słów, bez dodatków. Bo on właśnie mówi sam
za siebie.
Na zakończenie z okazji zbliżającego się Święta Policji, życzę Wam koleżanki i koledzy dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak też zawodowym. Życzę Wam abyście wracali każdego
dnia do domu, do Waszych bliskich. Życzę Wam aby Wasza ciężka służba i poświęcenie było szanowane
i odpowiednio wynagradzane.
Ela Gargula
Redaktor Naczelny
Wiadomości SP IPA
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PREZYDIUM

WYWIAD
Z NADINSP. IRENĄ DOROSZKIEWICZ
W tym roku obchodzimy 95. rocznicę służby kobiet w Policji. Obecnie, w strukturach tej największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy. Pracują
w różnych pionach i na różnych stanowiskach. Dziś rekrutując do służby muszą
spełniać te same wymagania, co ich koledzy policjanci.
Wśród kadry kierowniczej w Policji znajduje się kilkaset Pań, a w całej formacji
jest ich kilkanaście tysięcy. W historii Policji jak do tej pory były dwie Panie, które
awansowały na stopień generalski. Pierwszą kobietą generał w polskiej Policji była
nadinsp. Irena Doroszkiewicz, która pełniła służbę m.in. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, drugą Pani nadinsp. Helena Michalak – była
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., która pełniła również służbę na
stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Policji.
Z okazji rocznicy, rozmawiam z kobietą, która zapisała się w historii Polskiej Policji
– nadinsp. Ireną Doroszkiewicz.
Ela Gargula: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mianował na stopień nadinspektora
Policji, inspektor Irenę Doroszkiewicz”…. Pani Generał, co się czuje w takim momencie, słysząc wypowiadane przez spikera
swoje nazwisko?
Przyznam szczerze, że dzień nominacji generalskiej pamiętam jak przez mgłę. I to nie z powodu mojej słabej pamięci
ale przczyną tego był ogromny stres z tym związany. Dopiero po kilku dniach obejrzałam dokładnie jak to się rzywiście
odbyło.
E.G: Na tę okoliczność zmieniono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące umundurowania. Doprecyzowuje
ono wygląd spódnicy dla kobiety nadinspektora i generalnego inspektora Policji. Zgodnie z nim kobieta - oficer Policji będzie
nosiła spódnicę w kolorze ciemnogranatowym. Przy bocznych szwach ubiór ma naszyte lampasy i wypustki w kolorze ciemnoniebieskim. Muszę przyznać, że oglądając w Internecie zdjęcia z nominacji, wygląda Pani bardzo dostojnie. Tak więc znów
zapisała się Pani w historii?
To prawda, że przed moją moninacją zmieniono przepisy dotyczące umundurowania generała-kobiety. Jednak już wtedy z całą stanowczością podkreślałam, a czas pokazał, że miałam rację, że spódnica z lampasami powstała nie dla mnie
a dla wszystkich policjantek. A czy się zapisałam w historii? Może i tak, chociaż ja do tego podchodzę z dystansem, jestem
tą samą osobą co wcześniej i myślę, że moi znajomi to potwierdzą.
E.G: Jak wyglądał początek służby przyszłej Pani generał Policji? Czy można powiedzieć parafrazując słynne żołnierskie powiedzenie, że każdy policjant nosi generalską szablę?
Coś w tym powiedzeniu jest - ja zaczynałam swoją służbę na najniższym stanowisku w 1990 roku - młodszego referenta
w sekretariacie Komisariatu II Policji w Białymstoku. Osoby decyzyjne uznały chyba wtedy, że mimo posiadania wykształcenia wyższego, innych zadań prócz obowiązków sekretarki nie będę potrafiła wykonać (:D :D). Ale, że jestem osobą
wyjątkowo przekorną, pokazałam jednak, że i Komendantem Wojewódzkim Policji mogę być. To pokazuje, że każdy,
kto chce się dokształcać, lubi pracować i posiada wewnętrzną determinację może osiągnąć dużo więcej niż się po nim
spodziewają.
E.G: Tam gdzie są zadania do wykonania, kobiety i mężczyźni powinni być traktowani jednakowo, mimo to, nadal zauważa się
brak pełnej akceptacji dla służby kobiet w Policji, jak Pani generał widzi ten proces?
Myślę, że obecnie brak jest podziału na zadania męskie i kobiece w Policji. Co prawda wytrzymałość i siła fizyczna jest
różna, ale inne przymioty kobiet, takie jak wytrzymałość psychiczna czy też możliwość skupienia na kilku rzeczach
naraz niweluje te różnice. W trakcie mojej służby na stanowiskach kierowniczych podczas wyborów swoich bliskich
współpracowników kierowałam się zawsze poziomem ich kompetencji, empatii a nie parytetem.
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EG: Po Pani nominacji wice wojewoda opolski Antoni Jastrzębski
powiedział dla lokalnego radia: Kobiecie jest trudniej awansować,
czasem jeśli chodzi o mężczyzn to wystarczy że się dobrze
zapowiada a kobieta musi na swój sukces zapracować” czy tak
jest rzeczywiście?
Pan Wojewoda - zacny człowiek - ma trochę racji, bo takie
ograniczenia są, ale narzucamy je, kobiety, same na siebie.
Kiedy w 2010 roku Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku zaproponował mi stanowisko komendanta miejskiego
- w pierwszej chwili zaproponowałam mu dwóch lepszych,
jak mi się wydawało, kandydatów oczywiście mężczyzn, nie
sądziłam bowiem, że dam sobie radę na tak odpowiedzialnym
stanowisku.
EG: Pani generał, czy kobiety w Policji złagodziły obyczaje czy też same stały się bardziej „męskie”?
Kiedy pań w Policji było niewiele, to istotnie trochę starałyśmy się we wszystkim dorównać chłopakom, ale kiedy liczba
policjantek wzrosła to i to się zmieniło - rzeczywiście Policja pokazała swoje piękniejsze oblicze. Co prawda panie nie
mogą w służbie nosić długich rozpuszczonych włosów, „dyndałek” w uszach czy też kolorowych długich paznokci ale
makijaż, fajną fryzuję i delikatny lakier na paznokciach mają prawie wszystkie dziewczyny. Obostrzenia co do wyglądu
funkcjonariusza mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a nie utrudnienie mu życia.
E.G: Jak wg. Pani generał zmieniła się pozycja kobiet w Policji , czy Pani ją widzi? Czy może to jeszcze długi proces?
Jak wcześniej powiedziałam, kobiet w Policji jest o wiele więcej niż na początku mojej służby i chyba nie muszę nikogo
przekonywać, że mają obecnie ugruntowaną mocną pozycję w naszej firmie i w społeczeństwie. Nikogo nie dziwi policjantka w patrolu, w ruchu drogowym, laboratorium kryminalistycznym, oddziale prewencji, a od pięciu lat nikogo też
nie dziwi kobieta-generał.
E.G: Wiem, że Pani generał należała i należy do IPA, z perspektywy czasu w jakich obszarach widziałaby Pani zacieśnienie współpracy pomiędzy IPA a Policją.
To prawda należę do IPA (pozdrawiam moich przyjaciół z Opola). Myślę, że ta współpraca pomiędzy Policją a IPA jest
bardzo dobra, ale wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się nigdy dosyć.
E.G: Jak wygląda dzisiaj Pani dzień? Bez porannych odpraw, telekonferencji, spotkań i sterty poczty do przeczytania i podpisania?
To że jestem w stanie spoczynku, nie oznacza, że mam czas. Jak każdy emeryt nie mam go. Jestem aktywna zawodowo
- swoje doświadczenie zawodowe przekazuję młodym ludziom - studentom na kierunkach bezbieczeństwo wewnętrzne na wyższych uczelniach. Dodatkowo sama się jeszcze kształcę, ponieważ mam otwarty przewód doktorski w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. A w tak zwanym międzyczasie zajmuje się ogrodem, dwoma psami i kotem.
Babcią jeszcze nie jestem, za to odkryłam u siebie żyłkę artystyczną - zaczęłam malować.
E.G: Pani generał, bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Życzę Pani wszelkiej pomyślności i realizacji swoich planów
w nowej przestrzeni życiowej.
I ja bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom Policji życzę z okazji Święta Policji
spokoju, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i służbowym. Nadinspektor Irena Doroszkiewicz urodziła się 24 sierpnia 1965 r.
Dodatkowo wszystkim policjantkom, w Białymstoku.
z uwagi na 95 rocznicę obecności ko- Z wykształcenia magister pedagogiki. W latach 2010-2013 była
biet w Policji, życzę, prócz powyższego, komendantem miejskim policji w Białymstoku. W 2013 roku objęła
aby żadna z nich nie bała się realizacji funkcję komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
swoich marzeń, bo Policja jest kobietą! 23 lipca 2015 jako pierwsza kobieta w historii polskiej policji
odebrała akt mianowania na stopień nadinspektora Policji
Rozmawiała: Ela Gargula z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
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Tekst: Adam Pietrzkiewicz

95 LAT KOBIET W POLICJI
W 2020 roku przypada 95. rocznica powołania w strukturze administracji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
polskiego do służby kobiet w Policji. Dlatego istotnym jest przedstawienie   czytelnikowi rysu historycznego
Kobiecej Policji.
W latach dwudziestych w Europie ogromnym problemem społecznym było zjawisko prostytucji i związana z nią
przestępczość kryminalna. W roku 1923 Liga Narodów wystąpiła do państw członkowskich z propozycją tworzenia służb
policji kobiecej. Polska po zakończeniu I wojny światowej uważana była za jedno z największych źródeł dostaw kobiet
przeznaczonych do uprawiania nierządu za granicą. W końcu lat 20-tych XX wieku w Warszawie działało około 400 domów
publicznych a z nierządu utrzymywało się około 20 tyś. kobiet.
Policja Państwowa od momentu jej powstania była formacją typowo męską mimo iż art. 26 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r.,
wymieniając kryteria warunkujące przyjęcie do służby - nie precyzował płci kandydata. Początki działalności kobiet w PP
w Polsce sięgają roku 1925. Wtedy to Minister Spraw Wewnętrznych Cyryl Ratajski na wniosek Polskiego Komitetu do walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, poleciło Komendzie Głównej Policji Państwowej przeprowadzenie rekrutacji do policji
kobiecej, a następnie jej fachowe przeszkolenie. Od kandydatek wymagano odpowiednich predyspozycji psychicznych,
intelektualnych i moralnych, dobrej kondycji fizycznej nadto odpowiedniego wzrostu (minimum 165 cm), wykształcenia
ogólnego – podstawowego dla szeregowych policjantek i średniego dla oficerów PP, wieku 25-40 lat oraz określonego
stanu cywilnego – preferowano panny i wdowy. W rzeczywistości większość policjantek posiadała wykształcenie średnie
lub wyższe i legitymowała się czynna znajomością języków obcych. Dodatkowo wymagano stażu w służbie socjalnej np.
w organizacji harcerskiej. Pierwszy 3-miesieczny kurs 30 policjantek rozpoczął się 15 kwietnia 1925 roku. W lipcu tegoż
roku, pierwsze absolwentki zasiliły szeregi Urzędu Śledczego m.st. Warszawy i policję kryminalną w Łodzi. Do wybuchu II
wojny światowej zostały zorganizowane jeszcze cztery takie kursy, na które w latach 1929, 1936 i 1938 roku skierowano
po 50 nowo przyjętych policjantek, a w roku 1935 aż 65. Szkolenie fachowe policji kobiecej oparte było na programie,
w skład którego wchodziły przedmioty zakresu prawa i przepisów służbowych, zagadnień społecznych oraz wychowania fizycznego i wyszkolenia wojskowego. Bezpośrednio po ukończeniu kursu słuchaczki przechodziły czterotygodniowe
zajęcia praktyczne w Urzędzie Śledczym m.st. Warszawy. Po pomyślnym zakończeniu kursu składającego się z części
teoretycznej i praktycznej, absolwentki podejmowały służbę w pionie kryminalnym policji w Warszawie, Krakowie, Łodzi,
Poznaniu, Wilnie, Gdyni i we Lwowie. Referat policji kobiecej utworzył Izby Zatrzymań w Wilnie i Lwowie oraz przygotowywał otwarcie dalszych. Policja kobieca spełniała funkcję represyjną- toczyła walkę z nierządem,
handlem żywym towarem, sutenerstwem, stręczycielstwem
itp. oraz prewencją - sprawowała
nadzór nad prostytutkami i trudna wychowawczo młodzieżą. Jej
funkcjonariuszki dysponowały
bronią krótką, stosowały operacyjne i procesowe metody pracy
np. przesłuchiwanie sutenerów
prostytutek, a także pozyskiwanie i współpraca z konfidentami
(osobowymi źródłami informacji). Skuteczność działania policji
kobiecej była wysoko oceniana
w świecie, o czy świadczą oceny
m.in. na III Międzynarodowym
Milicjantki fot. ze zbiorów KWP w Olsztynie
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Kongresie Policji Kryminalnych w Antwerpii, czy na X Międzynarodowym
Kongresie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi w Paryżu w 1938 r. Spektakularnym sukcesem polskich policjantek było wykrycie kilku dużych afer
związanych z handlem żywym towarem np. sprawa Marczaka ps. Tokarz,
Dickenfadena ps. Napoleon. Policjantki brały też udział w rozpracowywaniu międzynarodowej mafii zajmującej się sprzedażą kobiet do domów
publicznych Ameryki Południowej, zwanej pod nazwą Zwi Migdal. Do sukcesów przedwojennej obyczajówki należy także: likwidacja w 1933 roku
salonu rozpusty Aleksandry Chodeckiej, w którym do dyspozycji klientów
były nieletnie dziewczęta, oraz domów rozpusty prowadzonych przez Stanisławę Borowiecką ps. „Tygrysica Starego Miasta”, czy likwidacja w 1937
roku tajnych domów publicznych należących do hrabiny Ireny Mielżyńskiej.
Policja kobieca w Policji Państwowej umiejscowiona była w strukturach
policji kryminalnej i stanowiła jeden z jej specjalistycznych pionów, była
zorganizowana w formie brygady lub sekcji w wydziałach śledczych
komend powiatowych i miejskich. W roku 1935 ustalone zostały wzory
umundurowania oficerów i szeregowych kobiet w Policji Państwowej .
Na czele policji kobiecej II Rzeczypospolitej stała „komendantka” Stanisława
Filipina Paleolog. Urodziła się 4 maja 1892 r., w miejscowości Rumie, pow.
Rudki ( Galicja). Ukończyła lwowską pensję sióstr sakramentek, a następnie
studia w Akademii Handlowej we Lwowie. W czasie I wojny światowej
Stanisława Paleolog „ komendantaka kobiecej
działała w Polskiej Organizacji Wojskowej, podczas walk o Lwów w listopaPolicji II RP”.
dzie 1918 roku była najpierw kurierką a następnie wstąpiła do Milicji Obywatelskiej Kobiet we Lwowie. Organizatorka Ochotniczej Legii Kobiet – umundurowanej, uzbrojonej i regularnej formacji
wojskowej wykorzystywanej do działań obserwacyjnych i ochrony obiektów o znaczeniu militarnym w czasie walk o II
RP. Od kwietnia 1925 roku w Policji Państwowej „ komendantka” kobiecej brygady sanitarno-obyczajowej w stołecznym
Urzędzie Śledczym w Warszawie. Po utworzeniu w 1935 roku w Centrali Służby Śledczej referatu dla spraw oficerów i szeregowych PP została jego pierwszym kierownikiem. Funkcje te pełniła do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji
działała w Policji Polskiej GG oraz podziemnych strukturach ZWZ i AK. W czasie powstania warszawskiego pracowała jako
robotnica w powstańczej fabryce uzbrojenia. Po zakończeniu II wojny światowej była poszukiwana przez Urząd Bezpieczeństwa. W dniu 10 sierpnia 1946 roku w obawie przed aresztowaniem nielegalnie opuściła kraj, przedostając się początkowo do Włoch a następnie do Anglii. Na emigracji w Londynie w 1957 roku wydała książkę o policji kobiecej w Polsce
w II RP „ The women Police of Poland 1925 to
1939”. Zmarła 3 marca 1968 roku w Penley w Anglii. Pozostaje wzorem zmian w policji państwowej i symbolem policjanta – kobiety.
Po zakończeniu II wojny światowej w nowej formacji bezpieczeństwa wewnętrznego jaką była
Milicja Obywatelska przez 45 lat kobiety również
służyły w różnych pionach służbowych. W chwili
obecnej ta umundurowana i uzbrojona formacja
w swoich szeregach posiada około 20 % kobiet
w policyjnych mundurach ale należy również
podkreślić znaczny udział kobiet zatrudnionych
w policji na stanowiskach cywilnych wykonujących prace logistyczne. Obecnie policjantki
i policjanci zarówno przez przełożonych jak i społeczeństwo nie są oceniani przez pryzmat płci.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej.
Od lewej strony Beata Raus, Krystyna Sobańska-Stępień, Beata Winiarska.
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KGP I IPA RAMIĘ W RAMIĘ DLA POLICJANTÓW
Od marca br. wszystkie służby ratownicze (w tym i Policja)
w Polsce i na całym świecie zmagają się z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2. W tej trudnej sytuacji wiele
stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych
stara się w miarę swoich możliwości wesprzeć ich
działania.
Pod koniec kwietnia – w związku z prośbą Komedy Głównej Policji - Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA podjął uchwałę
o wydatkowaniu środków zgromadzonych w ramach tzw. 1% na walkę z tą epidemią. Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA
postanowił, że pieniądze w wysokości 15.000 zł., zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej w postaci
maseczek ochronnych dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
W maju, dzięki zaangażowaniu Prezydium SP IPA zakupiono 4550 sztuk certyfikowanych maseczek ochronnych
i przekazano je do dyspozycji Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (jednocześnie Prezesa Stołecznej GW IPA),
który w uzgodnieniu z Prezydentem SP IPA rozdysponował przedmiotowe maseczki do jednostek Policji na terenie Polski,
w których występują braki tego rodzaju środków ochrony osobistej (proporcjonalnie do wielkości jednostek i ilości zadań
realizowanych w ramach kontroli przestrzegania kwarantanny.
Ponadto, dzięki intensywnym rozmowom prowadzonym przez Prezydenta SP IPA i Prezesa Stołecznej GW IPA
z przedsiębiorstwami wspierającymi działalność statutową SP IPA, udało się pozyskać (bezpłatnie) kolejne maseczki
ochronne dla policjantów w ilości ponad 6000 sztuk. Dodatkowo, pozyskano również ponad 600 sztuk maseczek
ochronnych dla strażników granicznych z Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że łącznie SP IPA pozyskała ponad 11000 sztuk maseczek ochronnych dla Policji i Straży Granicznej.
Przekazujemy gorące podziękowania naszym darczyńcom i osobom zaangażowanym w rozmowy z nimi, w szczególności
dla Pana Leszka Kuzaja (byłego kierowcę rajdowego) i już myślimy o dalszych wspólnych działaniach mających na celu
wspieranie ciężkiej służby funkcjonariuszy.
Mamy nadzieję, że przekazane w tzw. „teren” przez Krajowy Zarząd SP IPA środki ochrony osobistej podniosą poziom
bezpieczeństwa policjantów pełniących służbę w tych trudnych czasach.

PRZEKAZANIE WODY DLA POLICJANTÓW
Z TRZECH GARNIZONÓW
Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

W ramach prowadzonej współpracy pomiędzy Sekcją Polską IPA, a Komendantem
Głównym Policji dot. działań mających wesprzeć policjantów w służbie
prowadzonej w zwalczaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, Prezydium SP
IPA udało się bezpłatnie pozyskać duże ilości wody mineralnej „Żywiec Zdrój”.
Dzięki zaangażowaniu Prezesa Stołecznej GW IPA, Prezydenta i Skarbnika SP IPA,
w miesiącu maju prowadzone były rozmowy z firmą „Żywiec Zdrój S.A”, która zajmuje
się dystrybucją znanej wszystkim wody mineralnej „Żywiec Zdrój”.
W ramach trójstronnych ustaleń pozyskano 100 palet tj. ponad 50000 sztuk butelek
wody gazowanej o różnych smakach i objętościach. Woda mineralna została przekazana do dyspozycji Dyrektora
Biura Logistyki Komendy Głównej Policji (jednocześnie Prezesa Stołecznej GW IPA), który w uzgodnieniu z darczyńcą
i Skarbnikiem SP IPA rozdysponował ją do trzech największych jednostek Policji w Polsce tj. KSP Warszawa, KWP Poznań
i Kraków. Poprzez służby logistyczne w tych jednostkach woda zostanie przekazana policjantom bezpośrednio
pełniącym służbę patrolową w terenie.
Szczególne podziękowania należą się naszemu darczyńcy tj. firmie „ŻYWIEC ZDRÓJ S.A” oraz kol. Andrzejowi Kropiwcowi
- Prezesowi Stołecznej GW IPA – i Adamowi Pietrzkiewiczowi – Skarbnikowi SP IPA za zaangażowanie w pozyskanie tej
darowizny.
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Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Aneta Sobieraj
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Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

POMIESZCZENIE
DLA IPA W KGP
Od czasu kiedy Sekcja Polska IPA utraciła pomieszczenie w budynku KGP trwały starania o jego odzyskanie.
Intensyfikacja rozmów na szczeblu SP IPA – KGP nastąpiła w 2019 roku. Na początku 2020 roku, dzięki
zaangażowaniu Prezydenta SP IPA i Prezesa Stołecznej GW IPA rozmowy przyspieszyły, a ich pozytywnym
zakończeniem okazała się zgoda Komendanta Głównego Policji na udostępnienie pomieszczenia dla Sekcji
Polskiej IPA w budynku KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie.

W dniu 18 czerwca 2020 roku
kol. Piotr Wójcik – Prezydent
SP IPA i Adam Pietrzkiewicz –
Skarbnik SP IPA uroczyście podpisali umowę z Komendantem
Głównym Policji (reprezentowanym przez Pana Andrzeja
Kropiwca - Dyrektora Biura Logistyki KGP) na udostępnienie lokalu do dyspozycji Sekcji
Polskiej IPA. Pomieszczenie o powierzchni około 18 m2 znajduje
się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38
w Warszawie.

Lokal o nr. 127, będzie wykorzystywany przez Prezydium
Sekcji Polskiej do prowadzenia
jej statutowej działalności (spotkania Prezydium, spotkania
z delegacjami zagranicznymi
itp.). W pokoju tym zostaną
również umieszczone wszystkie upominki przekazane SP IPA
przez delegacje z innych sekcji
narodowych IPA, które zostały
zgromadzone przez poprzednie lata ipowskiej działalności.
Uzgodniono również, że z pomieszczenia tego będzie mógł
korzystać Region IPA Komendy
Głównej Policji.
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Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Aneta Sobieraj i Jan Faber

ZEBRANIE PREZYDIUM
KRAJOWEGO ZARZĄDU SP IPA
Zagrożenie epidemiczne spada, koronawirus powoli ustępuje,
obowiązujące przepisy prawne pozwalają strukturom naszego
Stowarzyszenia podejmować działalność statutową, dlatego
też Prezydent SP IPA postanowił zwołać zebranie Prezydium
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej. Odbyło się ono w dniu 4 lipca
2020 r. w Dworze „OSTOIA” w Klimkówce k/Rymanowa Zdrój
(hotel rekomendowany SP IPA). Na zebranie stawiło się 8 osób
z dziewięcioosobowego Prezydium oraz Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej SP IPA. Gościem zebrania był Prezes Podkarpackiej
GW IPA.
W trakcie zebrania zostały omówione sprawy związane z bieżącym
funkcjonowaniem
Stowarzyszenia.
Prezydent
przedstawił
sprawozdanie z działalności Prezydium od ostatniego posiedzenia
Krajowego Zarządu oraz ze względu na nieobecność Sekretarza
Generalnego przekazał informację o wymianie korespondencji
z władzami światowymi IPA i planowanych działaniach w związku
z „Placement Programme”. Następnie każdy z członków Prezydium
krótko omówił swoje działania w tym okresie, i tak: Skarbnik przedstawił
informację z realizacji budżetu w br. roku oraz plan finansowy na jego
dalsze miesiące. Zastępca Sekretarza Generalnego przedstawił informację z realizowanej przez niego archiwizacji
dokumentacji wytworzonej przez SP IPA. Wiceprezydenci poinformowali o podejmowanych przez siebie działaniach
w ramach swoich zakresów obowiązków, w tym o prowadzonych pracach przy nowej stronie internetowej oraz
o weryfikacji i aktualizacji wykazu obiektów rekomendowanych SP IPA. Koledzy zajmujący się wytwarzaniem legitymacji
IPA przedstawili dane dot. wydanych w tym roku legitymacji członkowskich i„zasłużonych” oraz wydanych Certyfikatów
10 i 20 lecia SP IPA. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawił informację z jej prac
oraz plan działania Komisji w drugiej połowie
2020 roku.
Ponadto wszyscy członkowie Prezydium przedstawili swoje pomysły zadań do realizacji przez
Prezydium jeszcze w tym roku. Zostały one
szczegółowo omówione i przedyskutowane,
a na koniec niektóre z nich zostały przyjęte do
realizacji.
Ponieważ zebranie Prezydium odbywało się na
terenie działania Podkarpackiej GW IPA, odbyto
również robocze spotkanie z Prezesem tej Grupy oraz z Przewodniczącą Regionu IPA Krosno.
Szczególne podziękowania należą się kolegom
z Podkarpackiej GW IPA za profesjonalne
przygotowanie logistyczne tego zebrania.
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W Y B O RY I J U B I L E U S Z E

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Krystyna Majunka
Zdjęcia: Mariola Świątczak

WYBORY IPA 2020 W STRAŻY
GRANICZNEJ W SZCZECINIE
21 maja 2020 r. o godz. 14.00 w Szczecinie, (z miesięcznym poślizgiem z powodu epidemii koronawirusa) odbyło się
zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu IPA SG Szczecin. Gościem z ramienia Zachodniopomorskiej Grupy
Wojewódzkiej IPA była kol. Mariola Świątczak - sekretarz.
Do Prezydium Regionu IPA SG oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020 - 2024 wybrano następujące osoby:
Przewodnicząca
Sekretarz
Z-ca sekretarza
Członkowie Zarządu
Komisja Rewizyjna   

– kol. Krystyna MAJUNKA
– kol. Rafał WACHOWICZ
– kol. Jarosław KĘSICKI
– kol. Mirosław BOROWCZAK i kol. Michał MUCHA
– kol.  Alfred DUSZYŃSKI i kol. Grzegorz PIESZKO

Zebranie odbyło się sprawnie, w przyjaznej,
serdecznej atmosferze i niezmiennymi energiami
do działania w nowym składzie.
Servo Per Amikeco !!!
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IPA POMAGA SZPITALOWI
Przez ostatnie miesiące wszystkie służby (w tym i Policja) walczą
z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W szpitalach brakuje sprzętu
medycznego, środków ochrony osobistej i środków higieniczno sanitarnych. Region IPA Lublin od wielu lat współpracuje z różnymi
organizacjami charytatywni z terenu Lublina. W ostatnim czasie
z pozytywną inicjatywą wystąpił Caritas Archidiecezji Lubelskiej,
w której zachęcał do włączenia się w zbiórkę środków pieniężnych
na doposażenie polskich szpitali w dodatkowe respiratory,
w tym dla nowopowstającego Oddziału Zakaźnego w Szpitala
Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego przy
ul. Abramowickiej w Lublinie. Koszt jednego respiratora to około 100 tysięcy złotych. W dobie walki z koronawirusem
taki sprzęt jest niezbędny, aby ratować ludzkie życie, zwłaszcza na nowopowstającym oddziale zakaźnym.
Przewodniczący Regionu IPA Lublin – kol. Waldemar Dziedzic postanowił włączył się w tą zbiórkę. Dzięki Jego
zaangażowaniu, przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup respiratora dla tego Szpitala.
Mamy nadzieję, że zakup respiratora pozwoli lekarzom z tego szpitala na uratowanie niejednego ludzkiego życia,
a już niedługo zwalczymy podstępnego wirusa i wrócimy do „normalności”.

ODDALI KREW DLA
POTRZEBUJĄCYCH

Dolnośląska Grupa
Wojewódzka
Tekst: Łukasz Dutkowiak
Zdjęcia: Ewelina Rosa

Mundurowi z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji, zorganizowali dziś specjalną zbiórkę krwi, tym razem pod nazwą
,,#koronaKrwi’’. Akcja rozpoczęła się przed godziną 8.00, bezpośrednio przy budynku Policji na ul. Sołtysowickiej 21.
Krew oddać można było w specjalistycznym ambulansie obsługiwanym przez pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Łącznie funkcjonariusze oddali ponad 11 litrów tego najcenniejszego
na świecie płynu, który trafi teraz do osób objętych obecną epidemią. Patronat honorowy nad akcją objął
insp. Maciej Januszkiewicz – Komendant Miejski Policji we Wrocławiu.
Dzisiaj honorowi dawcy krwi, którzy na co dzień czuwają nad
bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia pełniąc służbę w Policji,
oddali krew dla osób potrzebujących. Była to już kolejna w tym
roku akcja zorganizowana przy wsparciu personelu medycznego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
we Wrocławiu, którzy zapewnili obsługę przy pobieraniu krwi.
Osoby zainteresowane udziałem w tym ważnym przedsięwzięciu,
mogły oddawać krew w specjalnym autobusie, który zaparkował
przy budynku Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Zgłosiło się 31 osób, w tym również koledzy z Regionu IPA Wrocław
i wszyscy wspólnie oddali dla osób potrzebujących, ponad 11 litrów
tego najcenniejszego na świecie płynu.
Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko
podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców
Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych
okazjonalnych zbiórek. Dzisiejszą akcję wrocławscy policjanci
zorganizowali pod nazwą ,,#koronaKrwi’’, a patronat honorowy nad
nią objął insp. Maciej Januszkiewicz – Komendant Miejski Policji
we Wrocławiu.
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Śląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Paweł Pasternak

KORONA RAPORT ŚLĄSKIEJ
GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA

CZYLI „46 486 POWODÓW DO DUMY”

Pandemia Covid19 miała początek w listopadzie 2019 roku w środkowych
Chinach. Wirus nie przebierał od tego czasu i na dzień dzisiejszy ogarnął cały świat.
Dane Światowej Organizacji Zdrowia WHO wskazują że choroba dotknęła blisko
9 milionów mieszkańców w 188 państwach i terytoriach. Blisko pół miliona ludzi
niestety zmarło.
Świat zwolnił, zatrzymał się w oczekiwaniu na to co nadejdzie. Migracja ludzi i gospodarki
w wielu krajach na chwilę się zatrzymały. Wszyscy obserwowali rozwój wydarzeń przed
telewizorami. Codzienne dane w postaci liczby zachorowań, ozdrowieńców i zgonów wypełniały przestrzeń publiczną.
W tym samym czasie rządy, instytucje państwowe oraz niektóre obszary trzeciego sektora dwoiły się i troiły aby
zapobiec skutkom. W tej nierównej walce uczestniczyła też nasza organizacja. Nie posiadamy co prawda żadnych
dotacji, nie prowadzimy działalności gospodarczej ale gospodarując naszymi skromnymi środkami i możliwościami
organizacyjnymi naszych członków udało się przeprowadzić pięć edycji akcji przeciwko koronawirusowi.
Pisząc te słowa jestem dumny
z zaprezentowanych danych.
Pozyskaliśmy środki w postaci:
- kombinezonów KOM-1,
- gogli ochronnych ARM-01,
- maseczek ochronnych,
- półmasek MP 21/1,
- filtrów F 21/80-P3,
- masek przeciwgazowych MT 213/2,
- przyłbic poliwęglanowych,
- środków czyszczących,
- środków dezynfekujących.
Łączna kwota pomocy, to 46.486,60 zł!!!
Ta imponująca kwota nie wzięła się
znikąd. To dzięki zaangażowaniu naszych śląskich liderów z Regionów
IPA Kłobuck, Cieszyn I, Ruda Śląska,
Sosnowiec, Żywiec, Bielsko Biała
i Katowice X. Nie mogę w tym miejscu
nie wspomnieć że bardzo mocno zaangażował się w tą nieprzewidzianą akcję wiceprezydent IPA Polska Janusz Podżorski z Regionu IPA Cieszyn I wraz
z Przewodniczącym Regionu Januszem Kołdrem.
Wymieniony sprzęt i środki trafiły na pierwszą linię walki z wirusem do śląskich jednostek Policji. Wszystkim uczestnikom,
darczyńcom oraz osobom biorącym udział w naszej akcji bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Zarządu IPA
Śląsk. To nie koniec naszych zmagań. Kolejne edycje przed nami. Nie wiemy co przyniesie jesień i jakie pojawią się
potrzeby ale na pewno nas nie zabraknie bo tak czujemy nasze motto „Servo Per Amikeco”.
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: J. Faber

PODKARPACKA GRUPA
PODCZAS PANDEMII
Stan epidemii koronawirusa to trudny okres dla pełniących służbę funkcjonariuszy Policji. Regiony Podkarpackiej
Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji włączyły się bezpośrednio w akcje pozyskania
środków ochrony osobistej. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasza służba jest doceniana i uważana za ważną oraz,
że w tak trudnych dla wszystkich czasach możemy liczyć na otwarte
serca naszych Przyjaciół. Pokazały to przemyskie firmy EUROTERM
z EUDUCO KBC GROUP; MERITUM24 z Mielca oraz POLLENA ASTRA
i LAKMA w Warszowic/k Krakowa.
Od marca do czerwca przekazaliśmy dla jednostek Policji środki
ochrony osobistej na łączną kwotę około 47.555 zł. Wśród tych
środków znalazło się: 90 sztuk przyłbic, 5400 masek ochronnych,
1525 litrów płynów dezynfekcyjnych do mycia rąk, 120 litrów płynu
dezynfekcyjnego do suchego mycia rąk, 120 litrów (160 butelek
z pompką) płynu do szybkiej dezynfekcji powierzchni (do radiowozów).
Środki te trafiły do komend Policji w Przemyślu i Lubaczowie oraz
do Komisariatu Policji w Radymnie. Na początku kwietnia Region
z własnych środków przekazał członkom i policjantom KMP Przemyśl
maski antywirusowe.
W imieniu policjantów składam serdeczne podziękowania wszystkim
darczyńcom.

POMPOWALI DLA
ZOSI

Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

Kiedy Komenda Powiatowa Polciji
w Gostyniu nominowała Region IPA
Poznań do „pompowania” dla Zosi bez
wahania podjeliśmy wyzwanie.

W sobotnie popołudnie grupa
członków Regionu IPA Poznań nad
brzegiem Jeziora Kierskiego nie tylko podjęła wyzwanie i zrealizowała
„pompowanie” ale również wpłaciła
środki finansowe za pośrednictwem
Fundacji „Sie pomaga”, które będą
małą cegiełką na powrót Zosi do pełni
sił.
Źyczymu Zosi szybkiego powrotu
do zdrowia !!!
Servo Per Amikeco
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Łódzka Grupa Wojewódzka
Tekst: Aneta Sobieraj
Zdjęcie: Dominik Stanek

POMAGAMY W ŁODZI
Pomimo tych trudnych czasów nie raz przekonaliśmy się, że nasza służba jest doceniana i uważana
za ważną. Szczególnie istotne jest to dla nas teraz, gdy wielu z nas pracuje na „zwiększonych obrotach”,
a o akcji #zostańwdomu możemy tylko pomarzyć.
Gdy po ciężkiej służbie wracamy
do domu zastanawiamy się, czy
chroniąc mieszkańców naszych
miast i wsi sami nie narażamy
naszych najbliższych, dobrze
jest wiedzieć, że są też osoby, które dbają o nas. Pokazała
to łódzka firma „Just Hero” która
30 kwietnia 2020 roku przekazała dla Regionu IPA KWP Łódź
900 sztuk maseczek ochronnych. Wszystkie maseczki trafią
do naszych członków oraz
policjantów służących w Komendzie Wojewódzkie Policji
w Łodzi.
Bardzo dziękujemy!

DEFIBRYLATOR W MIELCU
Podkarpacka Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: E. Ziemba

Okres zagrożenia epidemiologicznego to w Podkarpackiej Grupie Wojewódzkiej
wzmożone działania pomocowe dla policjantów pełniących służbę lecz nie tylko.
Pokazał to Region IPA Mielec,
który ze środków 1% odpisu podatku na OPP zakupił
i przekazał dla KPP Mielec
defibrylator wartości 5.400 zł.
Automated External Defibrillator – to zaawansowane technicznie urządzenie które pozwala na przeprowadzenie defibrylacji nawet przez osoby bez jakiegokolwiek przeszkolenia. Urządzenie za pomocą komunikatów wizualnych
i głosowych przeprowadza przez całą procedurę udzielenia pomocy. Aktualnie mniej niż jedna osoba na 10 przeżywa
w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Podjęcie błyskawicznej resuscytacji przez świadków zdarzenia, może
spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalność. Niestety aktualnie w warunkach pozaszpitalnych tylko w 1 na 5 przypadków podejmowana jest resuscytacja. Szansa na uratowanie życia ludzkiego z wykorzystaniem tego urządzenia sięga
nawet 70%.
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Sebastian Wójtowicz
Zdjęcia: Zespół Prasowy KMP w Nowym Sączu

TERMOMETRY, STERYLIZATORY
I RĘKAWICZKI TRAFIŁY DLA
POLICJANTÓW W NOWYM SĄCZU
Wraz z pojawieniem się informacji, o stwierdzeniu pierwszych zachorowań w Polsce na Covid-19
i wprowadzeniem ograniczeń przez polski rząd, w celu ochrony policjantów KMP w Nowym Sączu,
Prezydium regionu, w porozumieniu z Komendantem Miejskim Policji, podjęło decyzję o zakupie
5 bezdotykowych termometrów do mierzenia temperatury ciała.
Przysłowiowym „rzutem na taśmę” udało się je kupić, gdyż w tym czasie, był to towar już nie do zdobycia.
Trzy z nich zostały przekazane do całodobowych komisariatów, działający na terenie powiatu nowosądeckiego,
a kolejne dwa zostały wykorzystane przez policjantów sądeckiej komendy.
Następnie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo policjantów i pracowników sądeckiej Policji, zakupiliśmy
2 urządzenia do sterylizacji przedmiotów takich jak kajdanki, klucze czy sprzęt biurowy.
Kropkę nad „i” postawiliśmy przekazując na ręce Komendanta
Miejskiego Policji – 2.500 rękawiczek jednorazowych do
wykorzystania w służbie przez policjantów.
Tak właśnie wypełniliśmy w praktyce zapis motta naszego
stowarzyszenia. Przedmioty, które zakupiliśmy posłużyły
wszystkim policjantom i pracownikom naszej jednostki.

AKCJA KRWIODAWSTWA
W HRUBIESZOWIE

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Grzegorz Worlicki/Konrad Pawłoś
Zdjęcia: Konrad Pawłoś

W dniu 21 kwietnia 2020 r., w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie, Region IPA Chełm Lubelskiej GW IPA wspólnie z Mundurowym Klubem Honorowych Dawców Krwi im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Chełmie, przeprowadzili akcję
honorowego oddawania krwi „Spokrewnieni Służbą” (pod patronatem MSWiA
oraz MON.
Uczestnikami tej szlachetnej akcji byli funkcjonariusze i funkcjonariuszki
(jednocześnie gospodarze akcji) z Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie, żołnierze z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, funkcjonariusze
z Zakładu Karnego w Hrubieszowie, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz pełnoletni uczniowie i mieszkańcy miasta Hrubieszów.
Na mundurową akcję poboru krwi przybyło 52 honorowych dawców krwi,
którzy oddali ponad 23 litry bezcennego leku jakim jest krew. Głównym celem
akcji było ukazanie zaszczytnego i niecodziennego aspektu służby funkcjonariusza-krwiodawcy, jako osoby niosącej pomoc w ratowaniu życia ludzkiego
oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej
i Policji w odbiorze społecznym.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tak szlachetnej akcji,
ponieważ oddawanie krwi jest czynem szlachetnym i godnym naśladowania.
Funkcjonariusze pokazali, iż wspólnymi siłami można dokonać niewiarygodnych rzeczy tj. zjednoczenie się we wspólnocie w celu oddania krwi podczas
mundurowej akcji osobom, tak bardzo potrzebują tego bezcennego daru życia,
jakim jest nasza krew!
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Katarzyna Kamińska

KONKURS PLAST YCZNY
DLA DZIECI
W maju 2020 r. IPA Szczecin, Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz
Zarząd Terenowy NSZZP KWP w Szczecinie
ogłosiły konkurs pod nazwą „#zaufaniepartnerstwo-bezpieczeństwo”, adresowany
do
uczniów
szkół
podstawowych
województwa zachodniopomorskiego.
Obecna sytuacja związana z pandemią
wirusa COVID-19 jest dla nas wszystkich
niestandardowa i niezwykle wymagająca.
Aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom naszego kraju wszystkie służby
dokładają wszelkich starań, by zrealizować
stojące przed nimi zadania. Dlatego
poprosiliśmy dzieci i młodzież z naszego
regionu, aby okazali wszystkim służbom ratowniczym, działającym na pierwszej linii frontu w walce z pandemią swoje
wsparcie i pokazali, że doceniają ich starania. Policja, służba zdrowia, straż graniczna, straż pożarna, wojsko codziennie
stawiają czoła nowym wyzwaniom i robią wszystko, aby ta trudna sytuacja trwała jak najkrócej. Ogłaszając konkurs
pn. „#zaufanie-partnerstwo-bezpieczeństwo” zwróciliśmy się do najmłodszych, aby wybrali dowolną technikę plastyczną
i pokazali jak działają nasze służby. Drugą kategorią tematyczną w konkursie były „Kobiety w mundurze” – chcieliśmy w ten
sposób zaakcentować, obchodzona w tym roku 95. rocznicę Policji kobiecej w Polsce.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju poprosiliśmy o przesłanie prac droga elektroniczną. Okazało się, że najmłodsi
stanęli na wysokości zadania. Otrzymaliśmy bardzo wiele pięknych prac plastycznych przedstawiających pracę służb
ratowniczych w okresie pandemii, a także piękne wizerunki kobiet pełniących służbę w mundurze.
12 maja 2020 komisja konkursowa, w której skład weszli przedstawiciele IPA Szczecin, Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie oraz Zarządu Terenowego NSZZP KWP w Szczecinie wybrała laureatów konkursu. W obu kategoriach
konkursowych wyłoniono po pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki.
Wśród nagrodzonych były
m.in. siostry Antonina (10 lat) i Dominika
(15 lat) Michalskie - córki członka Regionu IPA
ze Stargardu.
Niepowtarzalną pamiątką udziału w konkursie był kubek z kolażem prac plastycznych,
na którym każdy uczestnik konkursu mógł
odnaleźć swoje dzieło. Prace zwycięzców
opublikowaliśmy na stronach internetowych organizatorów. Wszystkim laureatom
i uczestnikom konkursu jeszcze raz składamy
serdeczne gratulacje i podziękowania.
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#70 IPA CHALLENGE
Bieżący rok nie zaczął się pomyślnie. Epidemia koronawirusa popsuła plany sportowej rywalizacji, którą planowali
członkowie dolnośląskiego oddziału IPA. A plany były bardzo ambitne. Właśnie w 2020 roku policjanci mieli
wystartować z nowym, sportowym projektem – Ligą Biegową, pierwszą tego rodzaju inicjatywą w naszym kraju!
Niestety debiut nie należał do udanych, ale wina ani trochę nie należała do organizatorów. Koronawirus pokrzyżował
możliwość udziału w biegach, mających być częścią Ligi. Półmaraton Ślężański, Nocny Półmaraton Wrocław, H2O
Półmaraton, a także Toyota Wałbrzych Półmaraton zostały odwołane. Plany dolnośląskich członków IPA musiały ulec
zmianie. Zostały wstrzymane również treningi i to nie z byle kim – mistrzem trenerskim Mariuszem Cieślakiem. Jednak
policjanci pomyśleli o tym, jak zastąpić Ligę i wrócić do treningów oraz sportowej rywalizacji…
W tym roku przypada 70. rocznica założenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. A gdyby tak uczcić to na sportowo?
Tak właśnie pomyśleli dolnośląscy funkcjonariusze i wykorzystując złagodzenie obostrzeń postanowili zorganizować
challenge, mający na celu nie tylko powrót do treningów i biegowej rywalizacji, ale również sportowego uświetnienia
założenia IPA w 1950 roku przez sir Arthura Troopa.
Założenie #70IPAChallenge było proste: przebiegnięcie przez 7 członków IPA 10 kilometrów w jak najkrótszym czasie,
a w myśl motta Servo per Amikeco liczy się czas ostatniego zawodnika na mecie! Miejsce: piękny park w Szczodrem,
położony w otulinie wrocławskiej aglomeracji. Trasę zaproponowała zaprawiona w startach członkini Regionu IPA Wrocław
Joanna Woźniak-Cieślar, która już nie raz stawała na najwyższym stopniu podium biegowych rywalizacji. A park i jego
okolice zna lepiej niż własną kieszeń, ponieważ nie tylko tam trenuje ale również jest to rejon podległego jej komisariatu
w Długołęce, gdzie służy jako zastępca komendanta jednostki.
Na starcie stanęły dwie drużyny, obie pod kierownictwem mistrzów trenerskich. Drużyna Mariusza Cieślaka w składzie Renia
Piech, Paweł Jankowski, Paweł Czechowski, Dominik Piziewicz, Błażej Przygodzki i Krzysztof Zając zaczęła #70IPAChallenge
jako pierwsza. Kilka chwil później, oczywiście dbając przy tym o bezpieczeństwo w dobie panującej pandemii, wystartowała
drużyna Szymona Fiodorowa, która również składała się z zaprawionych w biegach członkach IPA: Joanna Woźniak-Cieślar,
Marcin Klimczak, Wiktor Fedorczuk, Adrian Piasecki, Radzik Radzik i Bartłomiej Majchrzak.
Rywalizacja była zażarta, a walka toczyła się do ostatnich metrów! Mimo ogromnego wysiłku włożonego w bieg, drużyna
trenera Mariusza musiała uznać wyższość swoich rywali z teamu trenera Szymona. Na mecie, z resztkami powietrza
w płucach, wszyscy uczestnicy uznali, że ich sportowy challenge warto kontynuować, aby w okrągłą rocznicę powstania
Stowarzyszenia, uczcić ją godnie i przez
jak największą liczbę osób.
Dlatego też, trzymając się zasad
wszelkich challengów, nominowali do
#70IPAChallenge, czyli sztafety 7x10
kilometrów, kolejnych uczestników,
a mianowicie członków IPA Region
Jelenia Góra, IPA Region Nowy Sącz, IPA
Mauritius, IPA Niemcy, IPA Kanada oraz
Komendę Policji w leżącym tuż za naszą
zachodnią granicę Dreźnie. Członkowie
IPA Dolny Śląsk mają nadzieję,
że nominowani przystąpią do sportowej
rywalizacji, aby propagować hasło
naszej organizacji – Servo per Amikeco
i zapraszają do wspólnej rywalizacji
wszystkich członków IPA na świecie !
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Grzegorz Skrzypek
Zdjęcia: Roman Wieczorek, Robert Kiczka

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Kamil Kujawski

Oddali krew z okazji
Dnia Weterana
14 litrów zebranej krwi - to efekt zbiórki jaką w minioną sobotę,
30 maja w Parku Miejskim w Mogilnie zorganizował mogileński
region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA przy
udziale inowrocławskiego Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
w ramach obchodzonego dzień wcześniej
„Dnia Weterana”.
4 godziny wystarczyły, by do mobilnego punktu
poboru krwi, który tym razem stanął tuż przy
amfiteatrze w mogileńskim parku, zgłosiło
się 40 osób, z których ostatecznie 30 zostało
zaklasyfikowanych do oddania tego życiodajnego
płynu. W związku z pandemią COVID-19 zbiórka
została przeprowadzona w szczególnych warunkach
higieniczno-sanitarnych – każdy z honorowych
dawców krwi zaopatrzony został w jednorazową
maseczkę, którą musiał mieć założoną podczas
przebywania w autobusie. Ostatecznie udało się
zebrać 14 litrów krwi.
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Grupy IPA, Jerzy
Archacki osobiście podziękował Anieli Zabłockiej
z RCKiK za owocną współpracę i czynną pomoc przy
organizacji zbiórek krwi wręczając jej pamiątkowy
dyplom. Ponadto wyróżnił Kamila Kujawskiego
- Przewodniczącego Regionu IPA Mogilno oraz
skarbnika Przemysława Nicikowskiego za szczególne
zaangażowanie w rozwój stowarzyszenia na terenie
Ziemi Mogileńskiej przekazując im okolicznościowe
grawertony. Tego dnia uhonorowani zostali również
Mariusz Nicikowski oraz Michał Niedźwiedzki,
którzy za zasługi dla mogileńskiego Regionu IPA
otrzymali tytuł „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska.
Władze Regionu IPA Mogilno dziękują wszystkim
osobom, które w dobie pandemii zdecydowały
się na oddanie krwi i jednocześnie zapowiadają,
że kolejna akcja odbędzie się 5 września.
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JAK SIĘ POMAGA W KONINIE
Wystarczyła mała inicjatywa, zaangażowanie  i  kilka cudownych osób, aby IPA Region Konin mogło przyczynić
się do ochrony osobistej konińskich policjantów w czasie trwania epidemii Covit 19.
Komenda Miejska Policji w Koninie za pośrednictwem IPA Region Konin pozyskała od sponsorów Aptek Prima oraz
Kompleksowe Usługi BHP Łukasz Mitkowski 1000 szt. jednorazowych maseczek, 50 szt. płynów do dezynfekcji, 100 par
rękawiczek jednorazowych oraz 300 szt. maseczek wielorazowego użytku.
Z funduszy m.in. IPA Region Konin zostały również zakupione materiały, z których powstało tysiąc maseczek
wielorazowego użytku dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Koninie. A to wszystko
za sprawą zespołu cudownych kobiet , które pracowały przez trzy dni od rana do wieczora. Każdą wolną chwilę spędzały
przy maszynie by finalnie uszyć maseczki i zapewnić tym samym ochronę przed wirusem policjantom i nie tylko.
Do większego zabezpieczenia konińskich policjantów brakowało jeszcze przyłbic ochronnych. Stowarzyszenie IPA
Konin i w tej kwestii podało pomocną dłoń wykładając środki pieniężne z własnego budżetu na pokrycie częściowych
kosztów zakupu ochronnych nakryć głowy.
Wierzymy, że te kilka drobnych gestów, wzajemna pomoc oraz wsparcie przyczyniły się do podniesienia poziomu
bezpieczeństwa ochrony funkcjonariuszy w tak trudnym dla nas wszystkim czasie trwania epidemii.

PRZEKAZANIE MASECZEK
W ZAKOPANEM
Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Grzegorz Skrzypek Zdjęcia: Roman Wieczorek, Robert Kiczka

Pandemia koronawirusa Sars-CoV-2 skutecznie ograniczyła działalność
Regionu IPA Zakopane. Mimo to, w miarę naszych możliwości,
podjęliśmy inicjatywę wsparcia służb w środki ochrony przed wirusem.
W kwietniu br. z własnych funduszy regionu zakupiono 550 maseczek
wielokrotnego użytku oraz 80 podręcznych pojemników ze środkiem odkażającym. Maseczki zostały przekazane
Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem i Placówce Straży granicznej w Zakopanem do rozdysponowanie pośród
funkcjonariuszy i pracowników.
Członkowie IPA regionu Zakopane otrzymali po pakiecie zawierającym 4 maseczki i pojemnik ze środkiem odkażającym.
Za pośrednictwem Regionu IPA Zakopane wspierali służby lokalni przedsiębiorcy. Właściciel restauracji „Schronisko
Smaków” w Bukowinie Tatrzańskiej i jednocześnie członek zasłużony IPA Regionu Zakopane Pan Łukasz Zadylak przekazał
na ręce Przewodniczącego Regionu 200 sztuk
maseczek ochronnych i 200 pojemników z płynem
dezynfekcyjnym, natomiast właściciele zakopiańskiej
restauracji „Mała Szwajcaria” przekazali 30 sztuk
przyłbic. Wszystkie te środki Przewodniczący Regionu
IPA Zakopane przekazał funkcjonariuszom Komendy
Powiatowej Policji w Zakopanem.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie w tym
szczególnym okresie, które przyczyniło się do
zabezpieczenia funkcjonariuszy i pracowników
Policji oraz Straży granicznej przed zagrożeniem
koronawirusem podczas wykonywania swoich
obowiązków służbowych.
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: Sylwia Król
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Elżbieta Szatanik
Zdjęcia: KWP - Szczecin

SRODKI OCHRONNE
DLA POLICJANTÓW
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U.2020.374) wprowadziła szereg nakazów i zakazów. Mieszkańcy naszego kraju zobligowani
zostali do przestrzegania przyjętych obostrzeń tj. ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, obowiązek
zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, poddanie się kwarantannie i izolacji.
Według naukowców do zakażenia dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy osoby mające symptomy choroby
COVID-19, kaszląc i kichając, przenoszą wirusa na innych ludzi bądź zakażają powierzchnie. Kiedy osoba zakażona kicha
i kaszle, patogeny mogą być rozsiewane na znaczną odległość. Aby ustrzec się przed zakażeniem należy przestrzegać
podstawowych zasad:
• unikanie jakichkolwiek kontaktów z innymi ludźmi, o ile nie jest to konieczne;
• w trakcie niezbędnych kontaktów zachowywanie bezpiecznego dystansu wynoszącego  co najmniej dwa metry;
• częste i dokładne mycie rąk ciepłą bieżącą wodą z mydłem;
• unikanie dotykania twarzy, szczególnie oczu i ust;
• stosowanie płynów dezynfekcyjnych na ręce w sklepach, pracy, transporcie publicznym.

Z tytułu wykonywanej służby policjanci są w szczególny sposób narażeni na zakażenie chorobą COVID-19, stąd ważne
jest stosowanie przez nich dostępnych środków ochronnych.
W dniu 24. kwietnia 2020 r. LEVITO spółka z o.o. spółka komandytowa z Wałcza przekazała Zachodniopomorskiej
Grupie Wojewódzkiej IPA zewnętrzne środki ochronne w postaci: żelu bakteryjnego (17 000 sztuk), rękawiczek
foliowych jednorazowych (100 sztuk), maseczek bawełnianych wielorazowych (90 sztuk), masek ochronnych
na twarz (8 000 sztuk) oraz przyłbic ochronnych (100 sztuk). Otrzymane środki zabezpieczające zostały przekazane przez
kol. Roberta Rzeźnika - Prezesa ZGW IPA oraz kol. Grzegorza Sudakowa - Przewodniczącego Regionu IPA - Szczecin,
między innymi policjantom KPP w Wałczu, KPP w Łobzie, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie oraz OPP
Szczecin.
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Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa
COVID-19 jest dla nas wszystkich niestandardowa
i niezwykle wymagająca. Zachodniopomorska
Policja oprócz dotychczasowych zadań dbania
o
bezpieczeństwo,
ścigania
sprawców
przestępstw i wykroczeń, reagowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami na wszelkie
naruszenia prawa, musi realizować nowe zadania.
Policjanci nadzorują właściwe zachowanie
osób poddanych kwarantannie, a także
wspólnie z innymi służbami kontrolują ruch na
przejściach granicznych, w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się choroby.
Dzięki dodatkowym środkom ochrony osobistej
policjanci będą mniej narażeni na zakażenie
wirusem COVID-19.

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI
DLA IPA WROCŁAW

Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak

Firma SYNPEKO Sp. z o.o. z Dobrzykowic przekazała
Regionowi IPA Wrocław środki dezynfekujące!
Pomimo mniejszych obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19 zagrożenie zarażeniem wirusem nadal istnieje.
Z zaleceń do których powinniśmy się szczególnie
stosować by zachować reżimy sanitarny jest z pewnością
mycie rąk. Brudne ręce są przyczyną licznych chorób,
a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy
odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu,
nosa czy ust i jesteśmy narażone na ogromne ryzyko
infekcji.
Dlaczego trzeba myć ręce? Każde dotknięcie klamki,
banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na
nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek
drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić
może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund
myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby
uzyskać najlepszy efekt potrzebne jest niecała minuta
i odpowiednie środki dezynfekujące. Dla Regionu IPA
Wrocław partię środków przekazała firma SYNPEKO
Sp. z o.o. z Dobrzykowic. Przekazane środki już rozpoczęły
„służbę” wśród wrocławskich mundurowych!
Bardzo dziękujemy !
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Świętokrzyska Grupa Wojewódzka
Tekst: Agata Frejlich
Zdjęcia: Katarzyna Czesna-Wójcik

DZIELNICOWA KASIA
SZYŁA MASECZKI
Dzielnicowa rejonu miasta Opatowa od wielu lat włącza się w różne dobroczynne akcje. W tych trudnych dniach
wraz z drużyną „Dobrych Rączek” uszyła już ponad 2 800 maseczek, które trafiły do instytucji i osób prywatnych
z terenu powiatu opatowskiego.
Sierż. szt. Katarzyna Czesna-Wójcik jest dzielnicową, a jej rejon służbowy to miasto Opatów. Od wielu lat w ramach
wolontariatu, organizuje i włącza się w różne akcje pomocowe. I w tych trudnych czasach walki z epidemią korona
wirusa, mieszkańcy naszego powiatu mogą liczyć na jej pomoc. Już w pierwszych dniach walki z epidemią Covid – 19
zmobilizowała kilkanaście osób z terenu całego powiatu i szyją maseczki. Pierwsza tura bawełnianych maseczek trafiła
do szpitali w Opatowie i Sandomierzu. Jednak „ dobre rączki” nie zwalniają tempa, bawełniane maseczki trafiły również
do opatowskich policjantów. W ubiegłym tygodniu sierż. szt. Katarzyna Czesna -Wójcik przekazała koleją partię maseczek
do Szpitala im. Św. Leona w Opatowie. Kolorowe maseczki dzielnicowa przekazuje również mieszkańcom swojego rejonu służbowego.

POMOC DLA PDS

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

Region IPA Lublin wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZP KWP w Lublinie i Lubelską Akcją Charytatywną kolejny
raz włączył się w działania przeciwko pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
W szpitalach i Domach Opieki Społecznej brakuje sprzętu medycznego,
środków ochrony osobistej i środków higieniczno - sanitarnych. Dlatego też,
w maju br., z środków zebranych przez ww. organizacje zakupiono 70 sztuk
przyłbic ochronnych.
Dzięki zaangażowaniu kol. Waldemara Dziedzica - Przewodniczącego Regionu
IPA Lublin, przyłbice zostały przekazane do Domu Opieki Społecznej „Kalina”
w Lublinie – na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Łaby. Środki te pomogą
podnieść poczucie bezpieczeństwa pracowników tego ośrodka, którzy
w tych trudnych czasach opiekują się ponad 100 osobami przebywającymi
w tym DPS-ie.
Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wszystkich „ludzi dobrej woli”
niedługo zwalczymy wirusa i wszyscy wrócimy do „normalności”.
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Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst i zdjęcia: Piotr Wójcik

IPA I ZWIĄZKI ZAWODOWE
W LUBLINIE WSPIERAJĄ
POLICJANTÓW
Prezydium Lubelskiej GW IPA wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZP KWP w Lublinie
i Regionem IPA Lublin włączyli się w działania mające na celu ograniczenie pandemii koronawirusa
SARS-CoV-2. W maju br., w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie,
te trzy organizacje przeznaczyły środki finansowe na zakup materiału do wykonania maseczek
ochronnych dla policjantów garnizonu lubelskiego.
Z przekazanych środków zakupiono ponad 80 metrów bieżących. tkaniny bawełnianej (2 bele), z którego
Panie krawcowe Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie oraz kobiety osadzone w Zakładzie Karnym
w Zamościu uszyły ponad 3600 sztuk ochronnych maseczek, które zostały przekazane do jednostek
terenowych garnizonu lubelskiego, dla policjantów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczanie
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Mamy nadzieję, że przekazane środki ochrony osobistej podniosą poziom bezpieczeństwa policjantów
pełniących służbę w tych trudnych czasach.
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka
Tekst: Przemysław Smoliński
Zdjęcia: Adam Ostrowski

POMOC W CZASIE
PANDEMII
„Servo per Amikeco” czyli „Służyć poprzez przyjaźń”. Ta dewiza
przyświeca nam nie tylko podczas zawodów sportowych,
w których uczestniczymy, ale także w życiu codziennym.
W dniu 24 marca 2020 roku dotarł do nas apel grona
pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda
Pileckiego w Olsztynku. Szkoła w związku z wprowadzonym
stanem epidemii w kraju i potrzebą zapewnienia kształcenia
na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół napotyka na problemy w możliwości prowadzenia takiej
nauki. Wynikają one między innymi z potrzeb uczniów szkoły,
którzy nie mogą uczestniczyć w tak prowadzonych zajęciach
choćby z powodu nie posiadania w domu komputera lub ich
niedostatecznej ilość w rodzinach wielodzietnych.
Na apel taki odpowiedział członek naszego
stowarzyszenia legitymujący się tytułem
Zasłużonego dla Sekcji Polskiej IPA – Maciej
Sobierajski, właściciel Zakładu UsługowoBudowlanego w Klebarku Małym koło
Olsztyna. Postanowił przekazać swój
własny zestaw komputerowy (jednostka
centralna, monitor, zestaw głośników,
klawiatura, myszka) będący po przeglądzie
technicznym i niezbędnej dezynfekcji.
Zestaw ten dostarczyliśmy więc osobiście
do wspomnianej szkoły. Na ten komputer
czekał już z niecierpliwością jeden
z uczniów tej placówki, który dzięki
temu będzie miał możliwość pobierania
zdalnej nauki. Cieszymy się, że w tych
trudnych czasach choćby takim skromnym
gestem możemy pomóc osobie będącej
w potrzebie. Kilka dni po tej akcji Maciej
Sobierajski przekazał nam następne
urządzenie – laptopa. Darczyńcą w tym
przypadku był Grzegorz Maksymiuk
z Akademickiego Klubu Płetwonurków
„SKORPENA” z Olsztyna. Komputer ten
również dostarczyliśmy do szkoły. Mamy
nadzieję, że w czasie ogłoszonej pandemii
nowy użytkownik tego urządzenia
ze swojego miejsca zamieszkania będzie
mógł zdobywać upragnioną wiedzę, będzie
mógł się cieszyć zdalnym kontaktem ze szkołą
i rówieśnikami.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bartłomiej Majchrzak
Zdjęcia: Arkadiusz Skuza i Remigiusz Strzelczyk

IPA DOLNY ŚLĄSK
W WALCE Z PANDEMIĄ
Członkowie IPA z Dolnego Śląska włączyli się w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa służby funkcjonariuszy
i pracowników Policji w związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa COVID-19. Ze środków Regionu IPA Kłodzko
zakupiono specjalistyczne maseczki FFP2 Z kolei członkowie Regionu IPA Wrocław rozdystrybuowali z 600 maseczek
bawełnianych uzyskanych od wrocławskich aktywistów.
Zakupione ze środków Regionu IPA Kłodzko przy współpracy z Wydziałem Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji
we Wrocławiu specjalistyczne maseczki FFP2 trafiły do policjantów pełniących służbę w Komendach Powiatowych
Policji w Kłodzku, Lwówku Śląskim, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich. Z kolei Region IPA Wrocław dzięki współpracy
z aktywistami skupionymi w grupach na portalach społecznościowych „Wrocław szyje maski dla medyków”
oraz „Polskie Krawcowe w akcji” pozyskał 600 sztuk maseczek bawełnianych, które zostały rozdystrybuowane wśród
członków Regionu IPA Wrocław i funkcjonariuszy oraz pracowników Dolnośląskiej Policji.
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka
Tekst: Mariola Świątczak
Zdjęcia: Jacek Molik

IPA ZACHODNIOPOMORSKA
WSPARŁA SZPITAL, SANITARIUSZY
I RATOWNIKÓW
Od marca 2020 r. na świecie, a także w Polsce
wszyscy walczymy z pandemią koronawirusa
COVID-19. Podstępny wirus zabił już
wiele tysięcy ludzi i w dalszym ciągu jest
niebezpieczny.
W Polsce jest zarażonych koronawirusem kilka
tysięcy osób. Z epidemią walczą na „głównym
froncie” lekarze, pielęgniarki, ratownicy
i pozostały personel medyczny. W szpitalach
są zapełnione sale chorych, izolatki, brakuje
sprzętu medycznego i podstawowych środków
higieniczno - sanitarnych.
W tej trudnej sytuacji wiele stowarzyszeń,
fundacji oraz organizacji pozarządowych stara się w miarę możliwości
wesprzeć polską służbę zdrowia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska również podjęło działania
w tym zakresie na terenie całego kraju.
Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA - Szczecin na mocy uchwały Zarządu, finansowo wsparła szpitale miejskie
w Białogardzie oraz Połczynie Zdroju. Aktyw Regionu IPA - Stargard zakupił ok. 300 sztuk maseczek ochronnych
jednorazowych dla sanitariuszy i ratowników Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie. Zarząd Regionu IPA - Świnoujście
na ręce insp. Grzegorza Śreka Komendanta Miejskiego Policji w Świnoujściu , przekazał 100 maseczek dla policjantów
służby patrolowej w tym mieście. Natomiast Region IPA - Szczecin był współorganizatorem internetowego konkursu
plastycznego dla dzieci, które teraz uczą się w domu bo szkoły są zamknięte do odwołania.
Mamy nadzieję, że niedługo zwalczymy wirusa i wszyscy wrócimy do „normalności”. Teraz w myśl hasła - zostań
w domu - odbywamy obowiązkowo kwarantannę i stosujemy się do zaleceń lekarzy.
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COROCZNA AKCJA „BEZPIECZNY
WYJAZD NA URLOP”
W NOWYM SĄCZU
W dniu 27 czerwca br./sobota/ przez kilka godzin Region IPA Nowy Sącz wraz z KMP w Nowym
Sączu oraz naszym partnerem AUTOMOTO Sowa,Wielopole 140, przeprowadził coroczną akcję,
pn.  BEZPIECZNY WYJAZD NA URLOP”, zapraszając wszystkich mieszkańców miasta oraz powiatu
na bezpłatny przegląd samochodów.
Akcja, która była przeprowadzona już po raz szósty, ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
naszego regionu oraz ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Diagnostycy Stacji Obsługi,
sprawdzali m.innymi zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce, regulacje świateł. Jednakże, nie było
to coroczne badanie techniczne pojazdu, wbijane do dowodu rejestracyjnego, lecz sprawdzenie stanu
technicznego pojazdu i upewnienie się przed wyjazdem, że poruszamy się sprawnym pojazdem.
Z akcji tym razem skorzystało ponad trzydziestu kierowców, zatem możemy powiedzieć, że tylu
użytkowników ruchu drogowego wie, że porusza się sprawnym pojazdem.
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I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Małopolska Grupa Wojewódzka
Tekst: A.Durczak
Zdjęcia: K. Mierzwa

I PA D L A S P O Ł E C Z E Ń S T W A

Lubelska Grupa Wojewódzka
Tekst: Piotr Wójcik
Zdjęcia: Grzegorz Worlicki

TURNIEJ W SŁAWATYCZACH
W dniu 14.02.2020 r., odbył się „XIX TURNIEJ WALENTYNKOWY IPA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SŁUŻB
MUNDUROWYCH”. Współorganizatorem turnieju był Region IPA Biała Podlaska Lubelskiej GW IPA. Jak co roku,
szczególne, ogromne podziękowania należą się nieocenionemu kol. Sławkowi Jarockiemu (emerytowanego   
f-szowi Nadbużańskiego Oddziału SG i jednocześnie członkowi Prezydium tego Regionu), który jest
pomysłodawcą i duszą tego turnieju.
Do udziału w turnieju zgłosiło się 15 drużyn
reprezentujących
służby
mundurowe
z województwa lubelskiego (Policja, Straż Graniczna,
Wojsko, Straż Pożarna i Służba Więzienna), które
zostały rozstawione w trzech grupach. Rozgrywki
odbywały się w trzech halach sportowych,
a rozgrywki grupy finałowej zostały rozegrane w hali
sportowej w Sławatyczach. W rozgrywkach udział
wzięła również drużyna „IPA Lublin” oraz drużyna
„Oldboye Lubelskiej Policji”, w której również grali
lubelscy ipowcy.
Po zaciętych i emocjonujących meczach,
rozgrywanych w duchu „Fair Play”, turniej wygrała
drużyna „KMP Biała Podlaska”, drugie miejsce zajęła
drużyna „Brygady Wielonarodowej z Lublina”,
a trzecie miejsce przypadło drużynie „PSG Terespol”.
Po zakończeniu rozgrywek, goście honorowi turnieju
tj. wójtowie gmin, na terenie których rozgrywano
mecze oraz Prezes (Piotr Wójcik) i Sekretarz (Grzegorz
Worlicki) Lubelskiej GW IPA wręczyli uczestnikom
turnieju puchary oraz okolicznościowe dyplomy.
Wyróżniono również najlepszego bramkarza,
najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika tych
rozgrywek piłkarskich.
Do zobaczenia na następnym turnieju już za rok.
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BŁĘKITNY ŻAGIEL
Klub Żeglarski Policjantów Wodnik to organizacja
zrzeszająca funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych
Policji, których pasją jest
żeglarstwo i sporty wodne. Klub w ramach swoich
działań organizuje rejsy
morskie i śródlądowe, szkolenia, seminaria i eventy
żeglarskie oraz jest gospodarzem corocznych Mistrzostw Polski Policjantów
w Żeglarstwie w klasie
Omega o puchar KGP.
30 maja 2020 r. w Szczecinie rozpoczęła się kolejna
już, czwarta edycja Operacji Błękitny Żagiel, policyjnego rejsu morskiego organizowanego przez członków Klubu
Żeglarskiego Policjantów Wodnik przy NSZZP KWP we Wrocławiu, członków dolnośląskiej IPA. Śladem ubiegłych lat,
akwenem żeglugi było Morze Bałtyckie, a trasę rejsu podzielono na dwa dwutygodniowe etapy.
Przygotowania do tegorocznej Operacji Błękitny Żagiel nie były łatwe. Poszukiwania odpowiedniego jachtu, planowanie
trasy oraz ustalanie składu załóg trwało już od grudnia.
Pierwotnym celem tegorocznego rejsu, a zarazem
spełnienie żeglarskich marzeń wielu wielu uczestników
imprezy, było norweskie Oslo. Już w marcu wiadomo
było jednak, że realizacja tego ambitnego planu
nie będzie możliwa, a start samego rejsu stał pod
dużym znakiem zapytania. Złagodzenie obostrzeń
epidemiologicznych zaledwie na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem imprezy, pozwoliło na podjęcie decyzji
o jej przeprowadzeniu. W ostatnią sobotę maja
w szczecińskiej marinie jachtowej, na pokład s/y Blue
Water zamustrowali uczestnicy pierwszego etapu rejsu.
Po zakończeniu niezbędnych przygotowań, załadunku
żywności i ostatnich czynnościach przedrejsowych,
na pokład Blue Water oddano cumy rozpoczynając
tym samym pierwszy etap podróży, która z uwagi na
obowiązujące do 13 czerwca obostrzenia ograniczała
rejon żeglugi do pasa 12 mil morskich od brzegu,
tj. w obszarze morza terytorialnego RP.
Pierwszym z odwiedzonych portów była znajdująca
się u wrót Zalewu Szczecińskiego Trzebież, przez lata
kuźnia kadr polskiego żeglarstwa morskiego. Stamtąd
przy bardzo silnym wietrze dochodzącym w porywach
do 7 stopni w skali Beauforta żeglarze obrali kurs
na Świnoujście, a dalej po ponad dobowym pobycie
w warunkach dalekich od miłych i przyjemnych
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MIĘDZYNARODOWO

Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Bartosz Wanot

MIĘDZYNARODOWO

Klub Żeglarski Policjantów Wodnik to organizacja zrzeszająca
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, których pasją jest
żeglarstwo i sporty wodne. Klub w ramach swoich działań organizuje rejsy
morskie i śródlądowe, szkolenia, seminaria i eventy żeglarskie oraz jest
gospodarzem corocznych Mistrzostw Polski Policjantów w Żeglarstwie
w klasie Omega o puchar KGP.

w morzu, do Darłowa. Miasto przywitało ich zacisznym portem jachtowym pozwalającym na spokojny wypoczynek.
Po niespełna 10 godzinnym postoju s/y Blue Water opuścił port wychodząc nocą w morze z zamiarem dotarcia
do portu w Łebie. Po niespełna sześciu dniach od rozpoczęcia imprezy, przy żegludze w deszczu, mgłach
ograniczających widoczność do 50 metrów, silnych przechyłach ( co nie przeszkadzało nikomu grać w Knagę, grę
karcianą będącą nieodłącznym elementem każdego klubowego rejsu Wodnika ) na horyzoncie ukazał się port
w Gdyni.
Kolejne dni pierwszego etapu Operacji Błękitny Żagiel upłynęły na żegludze w obrębie Zatoki Gdańskiej. Klubowy
proporzec łopoczący pod lewym salingiem jachtu zawitał do Gdańska, Jastarni i Władysławowa. W dniu 13 lipca
jednostkę objęła załoga drugiego etapu imprezy, szczęśliwa nie tylko z powodu perspektywy dwóch tygodni
spędzonych na morzu, ale i z otwarcia granic państwa, a tym samym dużo szerszych perspektyw żeglugowych.
Korzystna prognoza pogody i głód podróży nowych załogantów, zdeterminował jedyną słuszną decyzję co do
dalszej trasy jachtu – Gotlandia z portami w Burgsvik i Visby, a następnie wyspa Olandia ze stolicą w Kalmarze…
...i tu należało by zakończyć tą opowiastkę,
ponieważ Operacja Błękitny Żagiel 2020 nadal
trwa, a biorący w niej udział żeglarze dopłyną
przed powrotem do Szczecina tam, gdzie
pozwoli im na to potężne morze, jego brat
wicher i zdrowy rozsądek kapitana.
Wracajcie więc szczęśliwie do domu drodzy
żeglarze, a Ty czytelniczko i czytelniku zabierz
się z nami w następną podróż!
A hoj !
Bartosz Wanot
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POLICJANCI Z DOLNEGO ŚLĄSKA POMAGALI
SWOIM MOŁDAWSKIM KOLEGOM
Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat. To czas niełatwy dla każdego mieszkańca Europy, Azji czy
Ameryki. Ten okres pokazał, jak w trudnych sytuacjach ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi. I właśnie
pomocą na międzynarodowym poziomie wykazali się członkowie International Police Association Dolny
Śląsk, którzy nie pozostawili bez pomocy obywateli Mołdawii, kiedy Ci po zamknięciu granic utknęli
w Warszawie i nie mogli wrócić do swojej ojczyzny. Ale zacznijmy od początku…
Początek pandemii chyba każdy z nas wspomina podobnie. Wszystko działo się w bardzo szybkim tempie.
Lockdown, zakazy, nakazy i zamknięte granice. Nagle, z dnia na dzień, przyzwyczajeni do swobody podróżowania,
musieliśmy odizolować się od niewidzialnego wroga-koronawirusa. Niestety nie wszyscy przebywali wówczas
wśród swoich bliskich, niektórzy nawet tysiące kilometrów od domu, w obcych krajach. Ośmioro obywateli
Mołdawii przebywających na terenie Polski nagle zostało odciętych od możliwości powrotu do własnej ojczyzny.
Zostali cofnięci z polsko-ukraińskiej granicy i praktycznie pozbawieni środków do życia, musieli wrócić do Warszawy.
Sytuacja była dramatyczna, zwłaszcza, że wśród potrzebujących pomocy osób była kobieta w zaawansowanej ciąży.
I właśnie w tym trudnym czasie członkowie IPA pokazali, czym jest prawdziwa, ponadnarodowa przyjaźń, wyciągając
pomocną dłoń swoim pobratymcom znad Dniestru.
Do przewodniczącego IPA Region Głogów Artura Klimczaka zadzwonił jego mołdawski kolega Mihail Lesnic z IPA
Briceni , który poinformował o trudnej sytuacji jego współobywateli. Nie mogą wrócić do kraju, aktualnie przebywają
w Warszawie, ale ich sytuacja jest bardzo trudna. Ten jeden, krótki telefon, uruchomił całą machinę pomocy!
Artur Klimczak wraz z zasłużonymi dla IPA Bartoszem Sobotą i Bartłomiejem Krężelem oraz z członkami IPA Region
Wrocław Andrzejem Kamińskim i Januszem Łuszpakiem postanowili udzielić wsparcia finansowego obywatelom
Mołdawii. Z racji tego, że przemieszczanie się pomiędzy miastami było wówczas ograniczone, nawiązali kontakt
z sekretarzem IPA Polska Ewą Dębowską mieszkającą w Warszawie, która na miejscu skoordynowała działania
pomocowe i przekazała darowiznę dla nich.Ta pomoc wywołała łzy wzruszenia u mieszkańców Mołdawii, którym
skończyły się wszelkie środki do życia. Pomoc udzielona przez dolnośląskich członków IPA umożliwiła im przetrwanie
kolejnych czterech dni, do czasu otwarcia korytarza transportowego, a co za tym idzie, powrotu cało i szczęśliwie
do najbliższych.Członkowie IPA Polska, którzy pomogli Mołdawianom, otrzymali oficjalne podziękowania od Mihaiła
Cebotari Prezydenta IPA Mołdawia.
Cała ta sytuacja nie wydarzyłaby
się, gdyby nie ciągła współpraca pomiędzy
funkcjonariuszami tych dwóch krajów.
Przyjaźń „niebieskich” braci zaczęła się
w zeszłym roku, kiedy to członkowie IPA Region
Głogów odwiedzili swoich mołdawskich
kolegów i razem z nimi odbyli podróż po
tym malowniczym zakątku Europy. Wówczas
jeszcze nie wiedzieli, że za kilka miesięcy
nastąpi kryzys, który pokaże, jak ważne są więzi
zdobyte dzięki międzynarodowej. współpracy
pomiędzy funkcjonariuszami. A wszystko to
w ramach idei IPA Servo Per Amikeco czyli
Służyć Poprzez Przyjaźń
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka
Tekst: Krzysztof Marcjan
Zdjęcia: Archiwum IPA Region Głogów

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka
Tekst: Adam Ostrowski
Zdjęcia: Krzysztof Bućko

OCZYSZCZANIE JEZIORA
W dniu 11 czerwca 2020 roku Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka
IPA Sekcja Polska z inicjatywy Macieja SOBIERAJSKIEGO zasłużonego
dla Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Sekcja Polska
przeprowadziła piękną i pożyteczną akcję dotycząca oczyszczania jeziora
Narie w Kretowinach. Wystarczyło trochę energii, chęci i dobrego pomysłu
oraz zorganizowanie kilku kolegów z pasją nurkowania i można było zrobić
coś dobrego dla naszej planety. Przy okazji zadbaliśmy o bezpieczeństwo
plażowiczów.
Szczególne podziękowania dla Macieja SOBIERAJSKIEGO organizatora całego
przedsięwzięcia, jego uroczej małżonki Anny SOBIERAJSKIEJ, brata Andrzeja
SOBIERAJSKIEGO oraz Krzysztofa BUĆKO zasłużonego dla W-M GW IPA Sekcja
Polska, którzy wzięli czynny udział w akcji i włożyli
w to swoje serca. Podziękowania również dla Cezarego
BARSZCZEWSKIEGO i sympatycznych płetwonurków
na czele z Grzegorzem ZAPAŁA ,bez których nie udałoby
się wydobyć , aż takiej ilości śmieci. Mamy nadzieję,
że takie akcje będą przeprowadzane częściej na różnych
akwenach naszego województwa i liczymy na wsparcie
lokalnych władz i przedstawicieli służb mundurowych.
Nie pozdrawiamy tych co zostawili śmieci w jeziorze.
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CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

KO L E KC J O N E R Z Y

Tekst: Krzysztof Walczyński

NOWOSĄDECKIE MINIATURY W POLICJI
W tym numerze chcę Wam przedstawić kilka informacji i zdjęć z kolekcji
samochodów i motocykli policyjnych, które od ponad 21 lat zbiera Nasz
kolega, emerytowany policjant Grzegorz KALINA z Nowego Sącza.
W chwili obecnej kolekcja Grzegorza liczy ponad 550 modeli z 49 państw
– z czego osobiście wykonał ponad 150 modeli. Posiada bogatą dokumentację
fotograficzną swojej kolekcji i wykonanych modeli. Szczególne zainteresowanie
Naszego kolegi skupia się na samochodach policji amerykańskiej i jest to
największy zbiór w kolekcji, który liczy ponad 240 modeli.
Artykuły o kolekcjonerskiej pasji Grzegorza Kaliny ukazały się w kwartalnikach
IPA Polska, kwartalniku „Spring 2010” USA IPA NEWS oraz w miesięczniku
„Policja Rosji”-w sierpniu 2011 r. Ponadto ukazywały się artykułu w „Dzienniku
Polskim”, „Gazecie Krakowskiej”, „Sądeczaninie”, „Fakcie”, w tym w wydaniach
internetowych. Informacje ukazywały się również w telewizji - „Teleexpress”
i TVP Kraków. W 2020 r. był gościem telewizji TVN.
Był organizatorem kilku wystaw, w tym m. in. w Komendzie Miejskiej Policji
w Nowym Sączu, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Miasteczku
Galicyjskim w Nowym Sączu (jedna z nich była największą dotychczas wystawą
gdzie zaprezentował 349 modeli). W listopadzie 2016 roku, z inicjatywy
Pani Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 14 z oddziałami integracyjnymi im.
Marii Montessori w Nowym Sączu, mgr Beaty Majewskiej, miał możliwość
zorganizowania w tej placówce wystawy części kolekcji samochodów
policyjnych, w prezentacji pt. „POLICJE ŚWIATA W MINIATURZE”.
Jestem członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych oraz czynnie działa
w Regionie IPA Nowy Sącz. Nasz Kolega w maju 2015 r. został wyróżniony
medalem Arthura Troopa za wspieranie i propagowanie idei stowarzyszenia
IPA w myśl motta w języku Esperanto „Servo per Amikeco - „Służyć poprzez
przyjaźń”. W październiku 2017 r. uchwałą Zarządu Krajowego IPA Sekcja
Polska wyróżniony zostałem Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”.
Od siedmiu lat jest nauczycielem innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo
Publiczne” w Zespole Szkół im Władysława Orkana w Marcinkowicach, gdzie
dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły zorganizował stałą ekspozycję części moich
zbiorów.
W wolnych chwilach, w dalszym ciągu wykonuje modele, szukając ich
pierwowzorów w internecie. W okresie ostatnich kilku lat wykonał również
kolekcję samochodów Milicji i Policji wykorzystywanych w Polsce od 1945
r. do czasów obecnych. Posiada w swoich zbiorach również samochody
wykorzystywane przez KMP w Nowym Sączu. Pierwszym modelem,
który osobiście wykonał był Land Rover Defender z KMP w Nowym Sączu.
Najstarszym pojazdem w kolekcji jest samochód 1935 Ford Sedan Delivery
w oznakowaniu Kentucky State Police z USA. Kolekcjoner posiada w swoich
zbiorach „serie historyczne” również z innych państw: ZSRR-Rosja, NRD-RFNNiemcy, Czechosłowacja-Czechy-Słowacja, USA: Alaska State Troopers od 1941 r. do 2014 r., California Highway Patrol od 1949
r. do chwili obecnej, Georgia State Patrol od 1953 r. do chwili obecnej, New York State Police od 1941 r. do chwili obecnej.
Modelami policyjnymi z najdalszych zakątków świata są samochody wykorzystywane w policjach Australii, Bahamów,
Barbadosu, Brazylii, Brunei, Chin z Hong Kongiem, Indii, Izraela, Japonii, Kenii, Korei Południowej, Kuwejtu, Libanu, Malezji,
Meksyku Puerto Rico, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Kontakt do Grzesia Kaliny – e mail: gk_ns@op.pl
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LISTA HOTELI REKOMENDOWANYCH
GRUPA DOLNOŚLĄSKA
OSW „OLIMP” w Szklarskiej Porębie,
ul. 1 maja 62; 58-580 Szklarska Poręba; tel. 75 717 23 42; 504 315 743
www.olimp-rzemieslnik.cul.com.pl , email: olimp@cul.com.pl
OSW „WILLA RETRO” w Szklarskiej Porębie,
ul. 1 maja 64; 58-580 Szklarska Poręba; tel. 75 717 23 42; 504 315 743
www.olimp-rzemieslnik.cul.com.pl , email: retro@cul.com.pl
OSW „RZEMIEŚLNIK” w Szklarskiej Porębie,
ul. Górna 21; 58-580 Szklarska Poręba; tel. 75 717 20 88; 504 315 743
www.olimp-rzemieslnik.cul.com.pl, email: rzemieślnik@cul.com.pl
Hotel „SAVOY” we Wrocławiu,
ul. Kościuszki 19; 50-027 Wrocław; tel. 71 344 30 71
www.savoy.cul.com.pl, email: recepcja.savoy@cul.com.pl
Hotel „WIENIAWA” we Wrocławiu,
ul. Gajowicka 120; 53-322 Wrocław; tel. 71 780 90 00
www.amwhotele.pl/hotele/wroclaw-hotel-wieniawa/,
email:wieniawa@amwhotele.pl
Hotel “LAS” w Piechowicach,
ul. Turystyczna 8; 58-573 Piechowice; tel. 75 717 52 52
www.hotel-las.pl, email: recepcja@hotel-las.pl
Hotel “SANDRA” w Karpaczu,
ul. Obrońców Pokoju 3; 58-540 Karpacz; tel. 75 751 91 51
www.sandra.karpacz.pl, email: rezerwacja@sandra.karpacz.pl
„PAŁAC WOJANÓW” w Wojanowie,
58-508 Wojanów 8; tel. 75 754 53 00
www.palac-wojanow.pl, email: rezerwacja@palac-wojanow.pl
„ZAMEK CZOCHA”
Sucha; 59-820 Leśna; tel. 75 721 15 53
www.zamekczocha.com, email: zamekczocha@rewita.pl
„MALINOWY DWÓR” w Świeradowie Zdrój,
ul. Długa 10; 59-850 Świeradów Zdrój; tel. 75 738 10 00
www.malinowydwor.pl/, email: recepcja@malinowydwor.pl
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„PAŁAC PAULINUM”
ul. Nowowiejska 62; 58-500 Jelenia Góra; tel. 75 649 44 00; 530 457 557
www.paulinum.pl, email: palac@paulinum.pl
GRUPA LUBELSKA
Hotel „VICTORIA” w Lublinie,
ul. Narutowicza 58/60; 20-016 Lublin; tel. 577 900 603
www.victorialublin.pl, email: info@victorialublin.pl
Hotel „PIANO” w Lublinie,
ul. Jana Pawła II 19; 20-535 Lublin; tel. 81 458 38 33
www.piano-lublin.pl, email: rercepcja@piano-lublin.pl
Hotel „LUBHOTEL” w Lublinie,
ul. Krańcowa 107A; 20-338 Lublin; tel. 81 477 95 00
www.lubhotel.pl, email: info@lubhotel.pl
Hotel „ZAMEK JANÓW PODLASKI” w Janowie Podlaskim,
ul. Zamkowa 1; 21-505 Janów Podlaski; tel. 83 379 08 50
www.zamekjanowpodlaski.pl, email: recepcja@zamekjanowpodlaski.pl
GRUPA MAŁOPOLSKA
Hotel „KOSZARKA VENUE” & SPA” w Gródku n/ Dunajcem,
33-318 Gródek n/ Dunajcem 24; tel. 731 070 068
www.koszarkavenue.pl, email: recepcja@koszarkavenue.pl
Hotel „TRYLOGIA” w Zielonce k/Warszawy
ul. Poniatowskiego 46; 05-220 Zielonka k/Warszawy; tel. 22 771 82 24
www.hoteltrylogia.pl, email: recepcja@hoteltrylogia.pl
Hotel „SKALNY DWOREK” w Nowym Targu,
ul. Krakowska 7a; 34-400 Nowy Targ; tel. 018 261 24 10
www.skalnydworek.pl, email: recepcja@skalnydworek.pl
Pokoje gościnne „U CZYSZCZONIÓW”,
ul. Rysulówka 155; 34-511 Kościelisko; tel. 502 126 634; 608 848 946
www.uczyszczoniow.pl, email: mateusz2428@o2.pl
Hotel „RUCZAJ” w Nowym Targu,
ul. Ludźmierska 32; 34-400 Nowy Targ; tel. 018 266 89 92
www.restauracja-nowytarg.pl , email: ruczaj@ruczaj.com.pl
„CHATKA U TADKA”,
ul. Polna 42; 34-434 Dębno; tel. 730 830 838
www.chatkautadka.eu , tadkachatka@gmail.com
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Zajazd „CZORSZTYŃSKI” w Maniowych,
ul. Ks. Antoniego Siudy 4; 34-436 Maniowy; tel. 693 952 322
www.czorsztynski.pl , email: zajazd@czorsztynski.pl
„OBERŻA POD RÓŻĄ” w Nowym Targu,
ul. Sikorskiego 20; 34-400 Nowy Targ; tel: 18 264 0526; 607 888 555
www.oberzapodroza.pl, email: oberzapodroza@o2.pl
Hotel*** „SKALNY” w Zakopanem,
Pardałówka 3b; 34-500 Zakopane; tel. 18 201 91 00
www.skalny.com.pl, email: skalny@skalny.com.pl
Grand Hotel**** „STAMARY” w Zakopanem,
ul. Tadeusza Kościuszki 19; 34-500 Zakopane; tel. 18 20 24 510
www.stamary.pl, email: hotel@stamary.pl
„RANCHO LOT” w Nowym Targu,
ul. Lotników 2; 34-400 Nowy Targ; tel. 609 555 194
www.rancholot.pl, email: rancho.lot@o2.pl
„ORAWSKIE WYRKO” w Zubrzycy Górnej,
34-483 Zubrzyca Górna 518a; tel. 18 28 528 26; 601 68 28 26
www.orawskiewyrko.pl, email: poczta@orawskiewyrko.pl
Apartament „PERŁA PIENIN” w Dębnie,
ul. Nowotarska 7; 34-434 Dębno; tel: 737 168 773
www.perlapienin.com, email: info@perlapienin.com
Hotel „ARKADIA” w Wadowicach,
Klecza Górna; 34-100 Wadowice; tel.: 33 872 25 71; 604 589 252
www.arkadia-wadowice.pl, email: bogdan26@onet.eu
OW „BARBARA” nad Jeziorem Rożnowskim Gródek nad Dunajcem,
33-318 Bartkowa Posadowa 282; tel. 693 985 757, 18 440 10 14
www.barbara-grodek.pl, email: recepcja@barbara-grodek.pl
Willa „ Anna” nad Jeziorem Rożnowskim Gródek nad Dunajcem,
33-318 Bartkowa Posadowa 282; tel. 693 985 757, 18 440 10 14
www.wbeskid.pl/willaanna, email: recepcja@barbara-grodek.pl
Kompleks Rekreacyjno Wypoczynkowy „LESKOSKI”,
38-600 Lesko Weremień 36; tel. 601 337 666
www.leskoski.pl , email: weremien@lesko-ski.pl
Hotel „Czarny Groń” k/Wadowic,
Osiedle Praciaki 91; 34-125 Rzyki; tel. 33 506 51 00
www.czarnygron.pl, email: recepcja@czarnygron.pl
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Hotel „BADURA” w Wadowicach,
Wenecja 4; 34-100 Wadowice; tel. 33 873 12 40
www.hotelbadura.pl, email: rezerwacja@hotelbadura.pl
Hotel „MŁYN JACKA” k/Wadowic,
Jaroszewice 234; 34-100 Wadowice; tel. 33 873 40 80
www.hotelmj.pl, email: recepcja@hotelmj.pl
Hotel „BARKA” w Kalwarii Zebrzydowskiej,
ul. Partyzantów 6a; 34-130 Kalwaria Zebrzydowska; tel. 33 876 55 55
www.hotel-barka.pl, email: recepcja@hotel-barka.pl
Centrum Weselno-Bankietowe „GRAND 404” w Ryczowie,
Łączany 404; 34-115 Ryczów; tel. 500 281 283
www.grand404.pl, email: biuro@grand404.pl
Hotel „ Ibis” w Nowym Targu
ul. Kolejowa 165, 34-400 Nowy Targ, tel. +48885 808 780, +48 18 277 41 00
www.ibisnowytarg.pl , e-mail: hb3h5@accor.com
Pensjonat „ Kojsówka” Witów
Witów 244 F, 34-512 Witów, tel. +48 668 888 877
www.rezydencjakojsowka.pl, e-mail: edkrupa@wp.pl
Hotel Galaxy w Krakowie
ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków, tel. 12 342 81 00
www.galaxyhotel.pl, e-mail: hotel@galaxyhotel.pl
GRUPA MAZOWIECKA
Hotel „KUŹNIA NAPOLEOŃSKA” w Paprotni,
ul. Sochaczewska 5; 96-515 Teresin; tel. 46 861 52 13
www.kuzniahotel.pl, email: kuznia@kuzniahotel.pl
Hotel „ISKRA” w Radomiu,
ul. Planty 4; 26-600 Radom; tel. 48 363 87 45
www: BRAK, email: iskra@amwhotele.pl
GRUPA OPOLSKA
Hotel „BAJKA” w Grodźcu k/Opola,
ul. Klasztorna 5; 46-040 Grodziec; tel. 664 165 557
www.hotelbajka.com, email: recepcja@hotelbajka.com
Gościniec „STERNALICE” w Sternalicach k/Olesna
Sternalice 69; 46-331 Radłów; tel. 665 717 780
www.gosciniecsternalice.pl , email: info@gosciniecsternalice.pl
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GRUPA PODLASKA
„OFICERSKI YACHT CLUB PACIFIC” w Augustowie,
ul. Wyszyńskiego 1; 16-300 Augustów; tel. 693 964 928
www.wdw.pl , email: biuro@wdw.pl
Restauracja i pensjonat „ AZYMUT”- Stary Folwark
16-402 Stary Folwark 48a, tel.+48509581206
www.azymutstaryfolwark.pl, e-mail: azymut.staryfolwark@gmail.com
GRUPA POMORSKA
„DOMEK NA KASZUBACH” – Mirosław Biernat
ul. Sosnowa 24; 83-400 Kobysewo; tel. 883 997 002
www. BRAK, email: mirlot@wp.pl
Agroturystyka „POWIŚLE” w Cyganach
Cygany 32b; 82-520 Gardeja; tel.795 100 323; 609 690 645;
www.agroturystykacygany.wixsite.com, email: powislewcyganach@op.pl
„SOPOCKI ZDRÓJ” w Sopocie,
ul. Bitwy pod Płowcami 61; 81-731 Sopot; tel. 58 551 63 14; 695 176 768
www.sopocki-zdroj.pl, email: recepcja@sopocki-zdroj.pl
Ośrodek Szkoleniowy w Sobieszewie,
ul. Wiosłowa 61; 80-690 Gdańsk; tel. 606 728 677;
www.wolkas.pl, email: studiumsm@wp.pl
„KLUB STRZELECKI” w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 114; 80-286 Gdańsk Wrzeszcz; tel. 58 341 19 44; 605666205
www.klubstrzelecki.com, email: klubstrzelecki@wp.pl
GRUPA ŚLĄSKA
Hotel „SILESIAN” w Katowicach,
ul. Szybowcowa 1; 40-502 Katowice; tel. +48 32 606 88 00
www.silesianhotel.pl, email: kontakt@silesianhotel.pl
Dom Wczasowy „BESKIDY” w Wiśle,
ul. Wypoczynkowa 10; 43-460 Wisła; tel. 33 855 20 13, 518267636
www.dwbeskidy.com.pl, email: recepcja@dwbeskidy.com.pl
Hotel „GAMBIT” w Cieszynie,
ul. Nestora Bucewicza 18; 43-400 Cieszyn; tel. 33 852 06 51, 606915640
www.hotelgambit.com.pl, email: recepcja@hotelgambit.com.pl
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