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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

W tym miesiącu w Lloret del Mar w Hiszpanii miał odbyć się Kongres Światowy IPA, 
podczas którego IPA planowało obchody 70. Rocznicy założenia naszego 
Stowarzyszenia przez Sir Arthura Troop’a. 

Niestety wszystko potoczyło się inaczej. 

Covid-19 trzyma świat w napięciu od ponad 9 miesięcy i doprowadził do śmierci ponad 
miliona ludzi. Życie codzienne całkowicie się zmieniło i nie wiadomo jak długo potrwa 
ta niezwykła sytuacja. W tym trudnym czasie zastanowiłem się chwilę co oznacza dla 
mnie IPA i doszedłem do następujących wniosków: 

 Przyjaźń 
 Solidarność 
 Wzajemne wsparcie 

„Służyć Poprzez Przyjaźń” to motto naszego Stowarzyszenia. IPA daje możliwość 
znalezienia przyjaciół na całym świecie, znajomych, z którymi możemy się spotkać 
kilka razy w roku, znajomych, z którymi utrzymujemy kontakt poprzez media 
społecznościowe, e-mail lub telefon, znajomych, na których pomoc możemy liczyć  
w kraju lub poza nim, przyjaciele, którzy organizują dzień na wakacjach, przyjaciele, 
którzy są przy Tobie, gdy kogoś potrzebujesz, przyjaciele na dobre i na złe. Kiedy 
myślę o wielu różnych krajach na całym świecie, od razu przychodzą mi na myśl dobrzy 
przyjaciele z tych krajów! 

Solidarność tych przyjaźni oznacza, że jeśli któryś z przyjaciół umrze, opłakuje go IPA 
na całym świecie, jak miało to miejsce w przypadku naszego przyjaciela z IPA Monako 
Claude’a Amadori, czy przyjaciela z Irlandii Północnej Hilary’ego Boyda. Chociaż 
widziałem się z nimi tylko kilka razy, dzięki IPA poczułem z nimi bliskość. Moje 
kondolencje i myśli kieruję do obu rodzin. 

Solidarność oznacza również, że każdy może liczyć na wzajemne wsparcie. Często 
korzystałem ze wsparcia członków IPA na całym świecie, zarówno podczas 
prywatnych wakacji, jak i w pracy. W zamian mogę zaoferować wsparcie w planach 
podróży każdemu kto przyjeżdża do Austrii lub Wiednia, o ile mój harmonogram 
pozwala mi na to, i mogę zaoferować spotkanie przy drinku lub posiłku. 

Pełniąc rolę Skarbnika ds. Społecznych w Zarządzie Międzynarodowym, moim 
zadaniem jest pomaganie członkom IPA dotkniętym katastrofami, na prośbę sekcji.  
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie proszę o kontakt. Po konsultacji z IEB 
postaramy się pomóc jak najszybciej, zgodnie z naszymi międzynarodowymi 
dokumentami. 

Bądźmy w kontakcie, trzymajmy się razem i pomagajmy sobie nawzajem! W tych 
trudnych czasach przyjaźnie są na wagę złota!  
Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych.   



 

 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

NOWY ZARZĄD KRAJOWY 

IPA Szwajcaria 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

Koronawirus nadal rządzi światem. Coś nierealnego nagle stało się rzeczywistością! 

Obecnie kwestionuje się wiele obaw lub wydarzeń, które wcześniej były proste. Ważne 

jest, abyśmy pomimo ciągłego strachu utrzymywali nasze stowarzyszenie przy życiu. 

Aby dać mały przykład, nasza sekcja zorganizowała w sierpniu doroczny kongres na 

małą skalę. Przy tej okazji wybrano nowy Zarząd Krajowy. Delegaci wyrazili 

nieustanne zaufanie do mnie jako Prezydenta Sekcji. Wraz z moim – częściowo – 

nowym zespołem postaramy się rozwiać obawy IPA Szwajcaria. Dostosowując nasz 

statut (częściowa rewizja), staramy się dać naszym regionom więcej do powiedzenia, 

ponieważ podstawą każdego stowarzyszenia są jego zadowoleni członkowie.  

Z przyjemnością, o ile koronawirus na to pozwoli, poinformuję Państwa o naszych 

pomysłach na najbliższe kilka lat i będę mógł przedstawić Wam moich „nowych” 

kolegów. Oby współpraca była owocna!   

Jean-Pierre Allet, Prezydent IPA Szwajcaria.  

 

 

Regionalny Klub Policji Brčko IPA Bośnia i Hercegowina  

z misją dla pierwszoklasistów 

 

Klub IPA Policji Brčko, we współpracy z Okręgową Policją Bośni i Hercegowiny  

w Brčku, Czerwonym Krzyżem i Centrum Młodzieżowym Vermont, od czterech lat 

pracuje nad różnymi działaniami związanymi ze szkołami i przedszkolami. 

W tym roku postanowiliśmy rozweselić dzieci i zapewniliśmy 750 pakietów szkolnych 

dla wszystkich pierwszoklasistów z Brčka, aby życzyć im szczęśliwego i udanego 

rozpoczęcia nauki. 

 

 



 

 

 

W paczkach znajdowały się przybory szkolne oraz maseczki higieniczne dla dzieci, 

którym chcieliśmy zwrócić uwagę jak ważne jest noszenie maseczek i przestrzeganie 

reguł epidemiologicznych dla zachowania zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.  

Servo per Amikeco!  

 

Predrag Simeunović, Sekretarz Generalny IPA Bośnia i Hercegowina, w imieniu 

IPA Brčko. 

 
 

 

IPA Kenia wspiera szkołę w rolniczym hrabstwie Homa Bay. 
 

 

W dniu 1 września 2020 roku zespół z IPA Kenia przejechał 400 kilometrów z Nairobi 

do wioski Kojwach Apondo w hrabstwie Homa Bay w Nyanza w Zachodniej Kenii,  

z misją odwiedzenia wiejskiej szkoły średniej Apondo, do której uczęszcza 250 

uczniów: 115 dziewcząt i 135 chłopców. Wcześniej tego roku szkoła wystąpiła  

z pisemną prośbą do Zarządu Krajowego Sekcji IPA Kenia o pomoc dla uczniów,  

z których większość pochodzi z ubogich rodzin. 

Reakcja na prośbę o pomoc była zaskakująca, a członkowie IPA Kenia przekazali 

darowizny na rzecz projektu wizyty w szkole: 30 pudełek podpasek higienicznych, 72 

mundurki szkolne, 152 pary butów, 18 pudełek zeszytów, 1000 masek ochronnych, 

100 litrów mydła, 60 butelek płynu do dezynfekcji rąk, 2000 długopisów i inne różne 

artykuły higienczne. Darowizny wyniosły równowartość 3500 USD. 

Wydarzenie miało miejsce na terenie szkoły, a przedmioty zostały przekazane dyrektor 

szkoły Esther Okombo przez Sekretarza Generalnego IPA Kenia Jareda Ojuoka  

w obecności Zarządu Szkoły pod przewodnictwem Prezesa K’Okello i Petera Resa. 

Obecni byli także uczniowie i rodzice. Pani Okombo wyraziła wdzięczność dla IPA oraz 

Policji za rozważenie trudnej sytuacji jej uczniów, którzy jak powiedziała, będą teraz 

czuli się bardziej komfortowo w szkole. Powiedziała, że niektórzy uczniowie pochodzą 

z bardzo biednych rodzin, a inni, którzy zostali osieroceni, prawdopodobnie opuszczali 

zajęcia szkolne z powodu braku podstawowych rzeczy, takich jak mundurki szkolne  

i materiały do pisania. 

Podczas prezentacji Prezydent Sekcji Alfred Otieno Osur Ochiel w podpisanym 

oświadczeniu zaznaczył, że „Nie ma wątpliwości, że nasza młodzież może odegrać 

główną rolę w ożywieniu tego wielkiego narodu poprzez swoją kreatywność 



 

 

  

i umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji”. Pan Osur wezwał 

również rodziców do zachowania czujności w odniesieniu do przemieszczania się ich 

dzieci z powodu pandemii Covid-19, aby były bezpieczne i mogły skupić się na nauce. 

Patron Stowarzyszenia, Generalny Inspektor Policji, Hilary N. Mutyambai był 

reprezentowany przez Komendanta Policji Okręgu Rachuonyo Wschód, Juvenalisa 

Baraza. Obecny był także oficer oddziału Kojwach, Komendantury Policji Wainaina.  

W oświadczeniu odczytanym w jego imieniu przez komendanta lokalnej Policji pana 

Barazę, Generalny Inspektor zauważył, że jako funkcjonariusza organów ścigania 

bardzo go niepokoiło, że coraz większa liczba przestępców wydawała się młodsza,  

a przestępstwa bardziej brutalne. „Dziś wiadomości w tym kraju są pełne historii 

łączących młodzież z brutalnymi zbrodniami. Pojawiły się subkultury, które 

dopuszczają się przemocy, od napaści po zabójstwa, używając broni palnej, maczet 

lub tępych przedmiotów w celu zastraszenia rywalizujących gangów, organów ścigania 

i ogółu społeczeństwa. Angażują się także w kradzieże, napady z bronią w ręku, gwałty 

i porwania. W większości przypadków tłumaczą się brakiem dostępu do środków  

społecznych i dlatego zwracają się do dewiacji jako alternatywy dla środków do życia” 

– powiedział generalny Inspektor. 

Ponadto przypomniał społeczności szkolnej o poszanowaniu świętości życia i innych 

podstawowych praw i wolności człowieka, w tym poszanowania prawa własności, 

zgodnie z Kartą Praw. „Moje jednoznaczne przesłanie do was wszystkich brzmi: 

unikajcie przestępstw za wszelką cenę. Przestępczość może kosztować życie  

i przyszłość. Jesteście teraz w szkole i potrwa to jakiś czas i z pewnego powodu. 

Zachęcam was do cierpliwości i skupienia się tylko na tym, co w danym momencie 

liczy się najbardziej, na waszej edukacji. 

„Chciałbym zaprosić całą młodzież w tym kraju do zaangażowania się w owocne 

dyskusje, które pomogą nam odbudować zaufanie do naszego zbiorowego 

człowieczeństwa i promować ducha tolerancji wśród naszych ludzi. Jestem 

przekonany, że po tej wizycie wiecie teraz, że Policja to wasi bracia i siostry. Proszę 

was o odwzajemnienie tego gestu, zostając naszymi dobrymi ambasadorami, 

dokądkolwiek się udacie, abyśmy razem mogli czynić Kenię bezpieczniejszą dla nas 

wszystkich. 

Prezydent IPA Kenia wyraził głębokie uznanie dla Policji za dalsze wsparcie płynące 

z urzędu Inspektora Generalnego. Równie wdzięczny był Zastępca Inspektora 

Generalnego Policji Administracyjnej, Noor Y. Gabow, za zapewnienie transportu, 

który sprawił, że darowizny bezpiecznie dotarły do zamierzonych odbiorców.              

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia. 



 

 

 

 

Jesienne pozdrowienia od IPA Makau. 

 

W ostatnich miesiącach z powodu „ataku” Covid-19 wielu ludzi na całym świecie do 

pewnego stopnia cierpi, a świat spowiła ciemność i mgła. 

W miarę zbliżania się Festiwalu Jesiennego, święta rodzin, Sekcja IPA Makau 

zgromadziła członków i przyjaciół oraz z pasją i świątecznymi upominkami 

odwiedziliśmy lokalną społeczność, w szczególności grupy defaworyzowane. 

Podczas wizyt łączyliśmy się z różnymi lokalnymi stowarzyszeniami, wymieniając 

opinie i przemyślenia w kilku aspektach, takich jak prawa kobiet, sytuacja grup 

defaworyzowanych w Makau itp. 

Z niecierpliwością czekamy również na dalszą współpracę z tymi organizacjami w celu 

zbudowania bliskich relacji między organami ścigania a obywatelami. 

Na koniec, życzymy wszystkim wspaniałego Święta Jesieni z rodziną i przyjaciółmi,  

w dobrym zdrowiu i bezpieczeństwie. 

Servo per Amikeco!              

Marco Lei, Łącznikowy Komisji Kulturowej i Społecznej, IPA Makau.  

 

 

 

NEKROLOG Pierre Suszek 

       

Członek Sekcji IPA Francja, Pierre Suszek zmarł 1 sierpnia 2020 roku w wieku 72 lat 

po długiej chorobie. 

Nieodżałowana strata dla IPA. 

Pierre dołączył do stowarzyszenia w 1970 roku i poświęcił 50 lat wierności IPA, której 

był oddany ciałem i duszą. 

Był członkiem Regionu IPA Paryż, którego najpierw był delegatem przez 15 lat,  

a następnie w 1985 roku został członkiem zarządu regionalnego, jako wice 

przewodniczący. 

Następnie przez 15 lat piastował stanowisko Przewodniczącego Regionu IPA Paryż  

i został wybrany na doradcę regionalnego Ile de France w 2000 roku. 



 

 

 

Od 2005 do 2015 roku był wybierany na Vice Prezydenta Sekcji Krajowej IPA Francja. 

Podczas swojej ostatniej kadencji Pierre kierował Narodową Komisją Kultury. 

Pierre ciężko pracował i przyczynił się do sukcesu wielu ważnych wydarzeń w IPA 

Francja, w tym Kongresu Światowego IPA w Paryżu w 2010 roku. 

We wrześniu 2013 roku odegrał kluczową rolę w organizacji 60-lecia IPA Francja, na 

którym gościło wielu zagranicznych i francuskich kolegów. 

Pierre był również szczególnie zaangażowany w rozwój programu Międzynarodowych 

Spotkań Młodzieży w Paryżu i Regionie Doubs w lecie 2014 roku. W wydarzeniu tym 

wzięło udział 64 młodych ludzi z 28 krajów i 5 kontynentów. 

W 2013 roku Pierre towarzyszył mi na Kongresie Światowym IPA w Kopenhadze, 

reprezentując Sekcję IPA Francja. Zarządzał również klubami swojej komisji, w tym 

klubem operatorów kamperów IPA Francja. 

Pierre miał silny charakter, który często ożywiał nasze spotkania, ale za tą energią stał 

przede wszystkim wrażliwy człowiek o wspaniałomyślnym sercu. 

Jeśli IPA rozwija się z dumą i uznaniem, to dzięki ludziom takim jak Pierre, którzy niosą 

nasze wartości i inwestują w hojność, inteligencję i pokorę. 

Pierre, przyjacielu, brakuje nam Ciebie. 

 

SERVO PER AMIKECO 

 

Rose Lourme, Honorowy Prezydent IPA Francja, w imieniu Zarządu Krajowego. 

 

 

 

Sekcja IPA UK z radością unowocześnia Dom Arthura Troop’a. 
       

Jak wiecie z „Posłowia” w Biuletynie z Lutego 2020 roku, remont Domu Arthura Troop’a 

w Nottingham to niekończąca się opowieść. 

Ponieważ COVID ograniczył zakres pracy, którą mogli wykonywać wolontariusze  

w ciągu ostatnich kilku miesięcy, Zarząd Krajowy Sekcji UK zdecydował, ze nadszedł 

czas, aby wezwać specjalistów. 

 

 



 

 

 

Miejsce parkingowe przy domu zawsze było na wagę złota, gdy 6 samochodów 

wciskało się w przestrzeń obok starej wozowni. Prace remontowe rozpoczęto więc od 

przeniesienia trawnika na tył posiadłości i utwardzenia otrzymanego placu. 

Jak widać na zdjęciach, jest teraz dużo miejsca parkingowego, co pozwoli Sekcji UK 

na lepsze wykorzystanie budynku do organizowania konferencji, seminariów itd. 

Dodatkowy parking może nawet przynieść dochód z wynajmu miejsc parkingowych dla 

osób dojeżdżających do pracy w ciągu tygodnia oraz fanów piłki nożnej i krykieta  

w weekendy – jeśli pozwoli na to Covid. 

W ciągu najbliższych 6-8 tygodni rozpoczną się prace związane z całkowitym 

przemalowaniem wnętrza i ścian zewnętrznych domu. Dzięki stropom o wysokości 

ponad 4 metrów i szczytom o wysokości ponad 10 metrów jest to nie lada zadanie. 

Z drugiej strony fakt, że pracownicy Sekcji UK oraz Centrum Administracji pracują 

zdalnie podczas pandemii, oznacza, że robotnicy mogą swobodnie poruszać się po 

terenie, dzięki czemu do czasu powrotu pracowników biurowych cały budynek będzie 

miał jasny, czysty wygląd.  

Steve Bretherton, Sekretarz Generalny IPA UK. 

 

 

 

Nowo fundowana Sekcja IPA Albania zorganizowała rajd 

rowerowy i rozrosła się o dwa nowe regiony. 

 

Pod hasłem „Stop Covid 19 – Odkrywaj Albanię” nowo fundowana Sekcja IPA Albania 

zorganizowała w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku rajd rowerowy przez gminy leżące 

na wybrzeżu kraju. 

W wydarzeniu wzięło udział około 60 osób, w tym policjanci, funkcjonariusze Straży 

Pożarnej, profesjonalna ekipa rowerzystów oraz uczestnicy z kilku innych 

stowarzyszeń. 

Wydarzenie miało na celu promocję turystyki, a także zwiększenie świadomości 

mieszkańców w zakresie zapobiegania Covid-19. Odbyło się w pełnym partnerstwie  

z Albańską Federacją Rowerową, gminami kilku miast, a także z kilkoma  



 

 

 

organizacjami pozarządowymi oraz przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Policji. 

Rajd rowerowy był szeroko opisywany w lokalnych i krajowych mediach. 

Kolejnym kamieniem milowym dla naszej sekcji była uroczysta inauguracja 

wyremontowanej siedziby IPA, która odbyła się 12 sierpnia 2020 roku w Placówce 

Straży Granicznej w Szkodrej. Projekt ten był współfinansowany przez Stowarzyszenie 

Maltańskie okręgu Szkodra i nowo fundowaną sekcję IPA Albania. 

Ponadto w dniu 14 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie w celu utworzenia oddziału 

Regionu IPA Wlora nowo fundowanej Sekcji Albania. 

Rozwój naszego stowarzyszenia w Albanii poczynił kolejny krok w dniu 11 września 

2020 roku podczas spotkania w celu utworzenia Regionu IPA Południowo-Wschodnia 

Egnatia. Cieszyliśmy się, że oprócz wielu gości z Albanii  w tym wydarzeniu 

uczestniczył również pan Stefan Dimoski z IPA Ohrid (Macedonia Północna).        

Skender Doda, Prezydent nowo fundowanej Sekcji IPA Albania. 

 

 

#70IPAChallenge członków IPA z Dolnego Śląska. 
       

 

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! 

Tekst: K. Marcjan; Zdjęcia: B. Przygodzki; Tłumacz: M. Sługocki, IPA Wrocław. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Sekretarz Generalny IPA May-Britt Ronnebro laureatką 

Nagrody Apoxiomeno 2020. 

 

Promowanie IPA jest jednym z kluczowych zadań każdego z członków Zarządu 

Międzynarodowego. Dlatego bardzo ucieszyła mnie, że Sekretarz Generalny IPA, 

May-Britt Ronnebro została jedną z tegorocznych laureatek Międzynarodowej Nagrody 

Apoxiomeno 2020. 

Nagroda została zainicjowana przez Orazio Anania, pułkownika włoskich karabinierów 

i przewodniczącego toskańskiego IPA, a Nagroda Apoxiomeno, obchodząca obecnie 

24 rocznicę, ma na celu, poza innymi aspektami, wyróżnienie osobistości, które 

wzmocniły wizerunek Policji poprzez swoją pracę i działalność zawodową. 

Tegoroczną imprezę uświetnił uroczysty wieczór 25 sierpnia 2020 roku w Villa Bertelli 

w Forte dei Marmi, podczas którego przyznano nagrody w kategoriach: 

dziennikarstwo, literatura, kultura i społeczeństwo, muzyka, kino międzynarodowe, 

sztuka, kino i telewizja. 

May-Britt została uhonorowana Nagrodą Apoxiomeno w kategorii Policja 

Międzynarodowa za zaangażowanie i rolę ambasadora Szwedzkiej Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej, kształcenie policjantów na całym świecie oraz opracowanie 

szwedzkiego wskaźnika szkód przestępczych. Oprócz zaangażowania w IPA, May-

Britt prowadzi wykłady i prezentacje na różne tematy związane z Policją na 

uniwersytetach, placówkach edukacyjnych i na konferencjach na całym świecie. 

Gratulacje od wszystkich członków Zarządu Międzynarodowego dla May-Britt z okazji 

odebrania Nagrody Apoxiomeno 2020 i dziękujemy za promowanie IPA przy każdej 

okazji!           

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA. 

 

 

 



 

 

 

Uśmiechy Zarządu Międzynarodowego poprzez Zoom. 

 

Ponieważ izolacja w związku z Covid-19 i dystans społeczny skłaniają do globalnego 

wycofania się do naszych domów, Zoom stał się codziennym narzędziem dla milionów 

ludzi na całym świecie, którzy zostali zmuszeni do zdalnej pracy, nauki i spotkań 

towarzyskich. W rzeczywistości wykorzystanie oprogramowania wzrosło 30-krotnie  

w kwietniu 2020 roku. Ale chociaż IEB musi pozostać fizycznie oddzielony, Zoom 

trzyma nas mocno. 

Decydując się na korzystanie z wideokonferencji Zoom w 2019 roku, Zarząd nie 

spodziewał się, że stanie się to naszym głównym narzędziem komunikacji. Ponieważ 

spotkanie planowane jest co 2 tygodnie, zostaliśmy uwarunkowani otrzymaniem 

wiadomości od naszego szefa administracji Stephena Crockarda we wtorek po 

południu z naszymi danymi logowania na ten wieczór. Od Reykjaviku po Nikozję 

Stephen uprzejmie przedstawia nam godziny spotkań w zależności od naszych 

różnych stref czasowych. 

Myślę, że wszyscy możemy się zgodzić, że spotkania Zoom były na początku trochę 

obce, ale sądząc po wszystkich naszych uśmiechach na spotkaniu w tym tygodniu, 

wydaje mi się, że radzimy sobie. Chociaż muszę przyznać, że uczestniczyłem w kilku 

spotkaniach online IPA Whiskey Forum, i z jakiegoś powodu mieli nieco większe 

uśmiechy � 

 



 

 

 

 

Przy wielu wyzwaniach Covid, które mogą być przed nami, dzielenie się uśmiechem 

poprzez Zoom może po prostu utrzymać nas w ruchu. Być może nawet ciepły uśmiech 

jest uniwersalnym językiem przyjaźni.             

Mick Walsh, Skarbnik. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Wszyscy z Centrum Administracji: Kerry, Daniel i ja pracujemy zdalnie przez pełne 6 

miesięcy i zgodnie z ostatnimi przepisami rządowymi wygląda na to, że nadal 

będziemy działać głównie z naszych „biur domowych” przez kolejne 6 miesięcy. Aby 

pozostać na bieżąco z naszymi zadaniami i utrzymać nasze morale, podobnie jak 

Zarząd zmieniliśmy nasze sposoby komunikacji i częste codzienne czaty grupowe 

wideo WhatsApp, a także wiadomości zespołu Microsoft utzrymują nas razem jako 

zespół. 

Chciałabym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim Sekcjom IPA za 

utrzymywanie kontaktu i częste pytania jak się mamy. Jest to bardzo doceniane. Nasze 

sposoby pracy mogły się zmienić, ale jesteśmy tu codziennie przez cały tydzień 

roboczy dla wszystkich, aby wspierać Zarząd Międzynarodowy i wszystkie Sekcje IPA. 

Będziemy wdzięczni za regularne informowanie nas o wszelkich zmianach  

w planowanych wydarzeniach, ustaleniach dotyczących otwarcia domów IPA  

i podobnych, aby nadal zapewnić Państwu najlepszą możliwą obsługę i aktualizować 

naszą międzynarodową stronę internetową. 

Z góry dziękuję!     

Elke 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


