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 70 LAT IPA - SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Z przyjemnością i zaszczytem przedstawiamy Państwu specjalne wydanie naszego 
Biuletynu IPA, poświęconego 70-leciu naszego stowarzyszenia. 

Rok 2020 miał być rokiem świętowania. Zaplanowano wiele wydarzeń aby zaznaczyć 
ten kamień milowy, ale prawie wszystkie z nich musiały zostać odwołane. Żaden kraj 
nie został oszczędzony przez pandemię, a wiele z nich zostało głęboko dotkniętych. 
Niech współczucie całej rodziny IPA będzie prawdziwym pocieszeniem dla wszystkich, 
którzy cierpieli i nadal cierpią. 

Te wyjątkowe okoliczności i liczne ograniczenia z jakimi mamy do czynienia nie 
powinny nas zniechęcać: w uznaniu długowieczności IPA i bogactwa możliwości, jakie 
daje nam nasze stowarzyszenie, w naszych rękach spoczywa kontynuacja i rozwijanie 
życia naszego stowarzyszenia. Niech to specjalne wydanie Biuletynu, prawdziwy 
hymn IPA, nie tylko pokaże część naszego dziedzictwa, ale także otworzy okno na 
naszą przyszłość. 

Oprócz członków Zarządu Międzynarodowego oraz kilku byłych prezydentów, którzy 
odcisnęli swoje piętno na kartach historii naszego stowarzyszenia, do współpracy przy 
tworzeniu biuletynu zaproszono każdą z sekcji. Chociaż nie było możliwe otwarcie tej 
wspaniałej książki dla wszystkich, mamy nadzieję, że te świadectwa pokazują, że 
nasza uniwersalna rodzina o nikim nie zapomina. 

Nasz założyciel Arthur Troop zdefiniował kluczowe elementy naszej podróży, służby  
i przyjaźni, łącząc w ten sposób obowiązek, symbol sił bezpieczeństwa, z przyjazną 
wymianą która miała panować w naszych szeregach między naszymi członkami. 
Wynikające z tego motto „Servo per Amikeco” od 70 lat wyznacza kierunek naszego 
życia w stowarzyszeniu. 

Niech wszyscy członkowie IPA pozostaną wiernymi i oddanymi strażnikami tego 
wspaniałego hasła, abyśmy mogli przekazać je naszym następcom. Połóżmy wszyscy 
kamień na tym symbolicznym kopcu, aby był bardziej widoczny i trwały. 

Życzymy miłej lektury tego wydania i dziękujemy naszym pracownikom 
Międzynarodowego Centrum Administracji za ogromną pracę poświęconą publikacji 
tego biuletynu. 

Niech żyje IPA! 

Servo per Amikeco!       
 
Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.   
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70 lat IPA – KRÓTKIE SPOJRZENIE NA HISTORIĘ 

 

Arthur Troop napisał artykuł w czasopiśmie British Police w 1949 roku, prosząc osoby 

zainteresowane Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji o skontaktowanie się  

z nim. Otrzymał pozytywne odpowiedzi i pierwsze spotkanie odbyło się w Londynie we 

wrześniu 1949 roku. 

Sekcja brytyjska IPA rozpoczęła działalność 1 stycznia 1950 roku pod hasłem „Servo 

per Amikeco”, co w Esperanto oznacza „Służba przez przyjaźń”. 

W styczniu 1953 roku powstałą sekcja niderlandzka, w lutym belgijska, a we wrześniu 

francuska. W kwietniu 1954 roku powstała sekcja norweska, a w maju szwajcarska. 

W marcu 1955 roku utworzono IPA Niemcy i te 7 sekcji zorganizowało się razem na 

pierwszym Kongresie Światowym we wrześniu w Paryżu i są określani jako 

„starszyzna” IPA. 

Pierwsze spotkanie Zarządu Międzynarodowego odbyło się we wrześniu 1956 roku  

w Essen. 

Wkrótce dołączyło więcej sekcji europejskich, a następnie stowarzyszenie stopniowo 

rozwijało się na całym świecie, wraz z utworzeniem IPA Kanada i IPA Hongkong  

w 1960 roku. W 1961 roku jako pierwsza sekcja afrykańska dołączyła IPA Kenia,  

a w 1962 roku IPA Brazylia jako pierwsza sekcja w Ameryce Południowej. W 1964 roku 

Australia została pierwszym krajem członkowskim ze strefy australazjatyckiej. 

 

Liczba sekcji stale rośnie. Kilka sekcji niestety nie przetrwało z różnych powodów, ale 

każdy członek z kraju bez sekcji IPA może kwalifikować się do dołączenia do innych 

ustanowionych sekcji IPA jako zagraniczni członkowie stowarzyszeni (FAM) – obecnie 

mamy ponad 1000 takich członków. 

W tym uroczystym wydaniu biuletynu mamy wkład od 68 sekcji, co jest bardzo trafnym 

hołdem dla spuścizny naszego założyciela Arthura Troopa. 

Servo per Amikeco!  
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70 lat IPA – Czy wiecie, że… 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Sekcji IPA 
na świecie 

 

Ponad 1000 zagranicznych 
członków w 39 krajach 

Założenie IPA: 
1 stycznia 1950 

 

14 Prezydentów Sekcji 
Światowej z 11 krajów 

 

Sekcje goszczące najwięcej 
ZŚ/KŚ: UK (6), Francja (5), 

Niemcy (4) 
 

40 Domów IPA w 
15 krajach 

Dekada z największym 
wzrostem: lata 60-te  

z 20 nowymi sekcjami 
 

Liczba członków: 
372,000 + 

 

Pierwsza kobieta 
wybrana na PEB:  

Phillis Nolan, Irlandia, 
1982 

 

Hymn IPA ‘Servir par 
l’amitié’ odgrywany jest 

na początku i końcu 
każdego Kongresu 

Światowego 

Pierwsze sekcje spoza 
Europy: Kanada, 

Hongkong i Kenia, 1961 
 

Arthur Troop 
odznaczony Medalem 
Imperium Brytyjskiego 
za założenie IPA, 1965 

 

Od 2004 roku 
Stypendium Arthura 

Troopa przyznano 160 
laureatom 

 

Pierwszy Kongres 
Światowy: Paryż, 

wrzesień 1955 

65 ZŚ/KŚ 
zorganizowane  
w 34 krajach 

Poza 2020, jedyny rok 
bez ZŚ lub KŚ to rok 

1990 

IPA jest największym 
stowarzyszeniem 

policyjnym na świecie 
 

4 języki urzędowe IPA: 
angielski, francuski, 

niemiecki, hiszpański 

Seminarium Młodych 
Funkcjonariuszy organizowane 
co 2 lata zapewnia wyszkolenie 

dla młodych członków IPA 
 

33 złote medale przyznane za 
działalność międzynarodową. 
Arthur Troop otrzymał medal 
jako pierwszy w 1985 roku 

 

IPA działa na sześciu 
kontynentach 

 

Pierwsze Igrzyska IPA 
odbyły się w Portugalii 

w 2018 roku 
 

Dzień Arthura Troopa w 
UK: 15 grudnia – 

urodziny Arthura Troopa 
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70 lat IPA – MOTTO I LOGO 

 

Arthur Troop zaprojektował „oplecione” logo IPA w 1950 roku kiedy zakładał 

stowarzyszenie, a jego projekt został formalnie przyjęty na arenie międzynarodowej 

na 1. Kongresie Światowym w Paryżu w 1955 roku. Podczas kongresu każdy aspekt 

projektu był przedmiotem dogłębnej debaty, nie wprowadzono zmian, a logo zostało 

przyjęte tak, jak zaprojektował je Arthur. 

Arthur wyjaśnił koncepcję projektu w liście z 1995 

roku:  

„Musiałem uwzględnić kulę ziemską centralnie, aby 

pokazać ogólnoświatowy zasięg IPA… Następnie 

użyłem ośmioramiennej gwiazdy, która jest tłem 

większości odznak na hełmach brytyjskiej policji. 

Aby dopełnić efekt, liście laurowe zostały dodane po 

obu stronach motywu gwiazdy, ze zwojem u 

podstawy wzoru, który miał nosić hasło 

Stowarzyszenia „Servo per Amikeco”, wywodzące 

się z międzynarodowego języka Esperanto. To 

przetłumaczone oznacza Służba przez Przyjaźń.” 

Podczas 1. Kongresu Światowego wezwano do zmiany języka motta z esperanckiego 

„Servo per Amikeco” na łacińskie „Servire per Amicitiam”. Utrzymanie motta  

w Esperanto wygrało głosowanie 3-2, ponieważ w tamtym czasie uważano, że będzie 

to międzynarodowy język przyszłości. 

Na 2. Międzynarodowej Konferencji Wykonawczej w Londynie w 1957 roku 

dyskutowano nad pomysłem okrągłej wersji logo, ponieważ w tamtym czasie okazało 

się trudnym stworzenie dobrej wersji logo jako naszywki do klapy. W następnym roku 

na 2. Kongresie Światowym w Antwerpii wersja okrągła została zaaprobowana  

i zaakceptowana przez delegatów. 

W ciągu następnych kilku lat użycie „krążka” rosło, przy czym 

wiele sekcji używało logo i etykiety zamiennie w swoich 

magazynach, papierze firmowym i towarach. Na 3. Kongresie 

Światowym w Stuttgarcie w 1961 roku argumentowano, że 

„oplecione” logo powinno być na wszystkich drukowanych 

materiałach, a okrągłe tylko na odznace na klapie, ale 

zdecydowano, że nie, a sekcje mogą nadal używać obu wersji. 

Logo IPA jest dumnie prezentowane na legitymacjach członkowskich, przypinkach, 

naszywkach, coinach i niezliczonych memorabiliach IPA. 

Obecnie emblematy IPA są powszechnie rozpoznawalne i widoczne na imprezach, 

konferencjach i spotkaniach IPA na całym świecie. 
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70 lat IPA – HYMN IPA 

Hymn IPA został stworzony w 1966 roku przez członków Sekcji IPA Francja i od tego 

czasu pozostaje oficjalnym hymnem IPA. Słowa napisał po francusku Pierre-Marie 

Guillemot, a muzykę skomponował Alfred Couat. Hymn IPA został po raz pierwszy 

zagrany na 8. Posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego, które odbyło 

się w Toronto w Kanadzie w 1966 roku, gdzie hymn odegrała Orkiestra francuskiej 

Policji pod kierownictwem zastępcy Komendanta Głównego Pierre’a Bigota. Tytuł 

Hymnu IPA brzmi „Servir per l’Amitié”, co przekłada się na motto Stowarzyszenia 

‘Służba przez Przyjaźń’. 

 

 Pełna wersja: 

www.ipa-international.org/IPA-Logo/Hymn 

 

 

 

 

http://www.ipa-international.org/IPA-Logo/Hymn
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70 lat IPA – ZARZĄD MIĘDZYNARODOWY. 
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70 lat IPA – PIERRE-MARTIN MOULIN 

Drodzy Przyjaciele, 

Na początek, chciałbym życzyć nam wszystkim bardzo szczęśliwych 70. urodzin! Niewiele 

stowarzyszeń może pochwalić się osiągnięciem tak pięknego wieku w tak dobrym zdrowiu!  

A więc szampan i bąbelki zasłużone. 

Dziś IPA składa się z 65 sekcji stowarzyszonych, 2 sekcji 

tymczasowo stowarzyszonych, 1 sekcji w budowie i 2 kolejnych 

krajów czekających na zakończenie pandemii koronawirusa, 

aby dołączyć do naszej rodziny. Tak więc, generalnie, 70 

krajów zdmuchuje 70 świec. Imponujące! Arthur możesz być 

dumny! Założę się, że w wieku 36 lat, kiedy przygoda się 

oficjalnie zaczęła, daleki byłeś od podejrzeń, jaki wpływ będzie 

miał twój pomysł na cały świat, i o zakres tego szalonego 

pomysłu, by zjednoczyć wszystkich policjantów na świecie pod 

wspaniałym motto „Servo per Amikeco”. 

Wielu innych pionierów również odegrało wiodącą rolę  

w rozwoju stowarzyszenia w ciągu ostatnich 70 lat. Myślę   

w szczególności o tych wszystkich, którzy podjęli się 

odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, krajowym lub 

międzynarodowym, a przede wszystkim o tych wszystkich, 

którzy swoim przykładem i zaangażowaniem rekrutowali 

członków i nadal to robią. 

Dołączyłem do IPA w 1994 roku. Kilka lat później zaproponowano mi dołączenie do Zarządu 

Międzynarodowego jako skarbnik. Wyzwanie wydawało się szalone, a przez to bardzo 

kuszące. Pomysł spotkania kolegów z całego świata i możliwości wymiany z nimi pomysłów 

wydał mi się najbardziej udanym projektem, w jakim mogłem wziąć udział jako młody policjant. 

Po dziewięciu latach jako Skarbnik Międzynarodowy i ośmiu jako  Prezydent IPA, jakimi 

lepszymi wartościami mógłbym się z wami podzielić niż te zawarte w naszym motto? 

Przyjaźń wybrana jako nasza podstawowa wartość od czasu powstania IPA jest głównym 

powodem istnienia naszego stowarzyszenia, jego dobrobytu i długowieczności. Jest jak żagiel 

łodzi, która zabiera nas w stowarzyszeniową podróż, jednocześnie prowadząc do pięknych 

przygód, a także chroni nas przed nieuniknionymi burzami. 

Służba – uzupełnia motto naszego stowarzyszenia i ilustruje nasze poczucie obowiązku. 

Wszyscy członkowie IPA służyli kiedyś w życiu zawodowym. Zawsze pamiętajmy jak oddać 

się służbie IPA, jej wartościom i jej członkom. 

Wszystkiego najlepszego z okazji 70. urodzin dla nas wszystkich, dobrego zdrowia i miejmy 

nadzieję, że wkrótce znów was zobaczymy.       

Z przyjacielskim pozdrowieniem, 

Servo per Amikeco, 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA. 
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70 lat IPA – KYRIAKOS KARKALIS 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Podsumowanie roku 2020 w grudniu pokazuje mi, że ten rok był zupełnie inny od wszystkich 

poprzednich. Światowe niepokoje; wojny lub groźby wojen; i inne wydarzenia, które 

zaszokowały światową społeczność. Przede wszystkim jednak śmiertelny wirus, który 

poruszając się w mgnieniu oka, rozprzestrzenił się po całej planecie, brutalnie atakując  

i zmieniając nasze codzienne życie. 

Po raz pierwszy w historii naszego stowarzyszenia nie mogliśmy 

zorganizować Kongresu Światowego. Kongresu, który miałby 

szczególny wymiar, ponieważ w tym roku mija 70 lat od założenia 

przez Arthura Troopa tego wspaniałego stowarzyszenia IPA. 

Jednocześnie kontynuowane były projekty Komisji Społeczno-

Kulturowej, a także projekty pozostałych komisji. SCC, oprócz 

zorganizowania ustanowionego już konkursu fotograficznego na 

rok 2020, zainicjowała także konkurs malarski dla dzieci, który 

dał dzieciom naszych członków możliwość twórczej pracy w 

trudnym okresie kwarantanny, a jednocześnie pokazania 

swojego talentu oraz umożliwiając aby lepiej zrozumiały zawód 

swoich rodziców. 

Zaplanowane na ten rok Igrzyska IPA musiały zostać przełożone na przyszły rok, powstały 

jednak nowe regulaminy i ramy. Inne zaplanowane wydarzenia międzynarodowe zostały 

podobnie odwołane lub przełożone. 

Komisja Społeczno-Kulturowa składa się z doświadczonych, pracowitych ludzi, którzy 

szczególnie pasjonują się zasadami i wartościami IPA, pracuje niestrudzenie  

i opracowuje nowe projekty, gotowe do powrotu jeszcze bardziej energicznie po zakończeniu 

tej trudnej sytuacji. Oczywiście pozostajemy otwarci na nowe pomysły naszych członków! 

Drodzy przyjaciele, wkrótce rok 2020 się skończy. Nowy rok zbliża się szybko  

i oczekujemy pozytywnego myślenia i optymizmu. Wszyscy mamy nadzieję, że spotkamy się 

ponownie w 2021 roku, aby usiąść przy tym samym stole jak jedna wielka rodzina. Aby omówić 

kwestie, które nas dotyczą i jak zawsze wspólnie zaplanować naszą przyszłość. Aby znów 

móc się uściskać! 

Szczęśliwego i kreatywnego 2021 roku dla Was wszystkich!! 

Zdrowia i pomyślności dla Was i Waszych rodzin, pokoju na świecie. 

Jeśli chodzi o IPA, które wszyscy kochamy, kontynuujmy ten wyjątkowy kurs, który umieścił je 

wysoko w świadomości Policji i społeczeństwa. Szczęśliwej Rocznicy! 

NIECH ŻYJE IPA! SERVO PER AMIKECO! 

Kyriakos Karkalis, V-ce Prezydent IPA, Przewodniczący SCC. 
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70 lat IPA – MAY-BRITT RONNEBRO 

 

Na początku… 

IPA zostało założone 1 stycznia 1950 roku pod esperanckim mottem ‘Servo per Amikeco’,  

a Arthur Troop został pierwszym Sekretarzem Generalnym Sekcji IPA UK. W 1955 roku na 

pierwszym posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego w Paryżu, Arthur Troop 

został pierwszym Międzynarodowym Sekretarzem Generalnym, stanowiskoto piastował do 

1966 roku. Od tego czasu stanowisko to pełniło kilka osób, a w 2019 roku zostałam wybrana 

na kadencję do 2023 roku. Obecna kadencja obejmuje rok 2020, nasze 70-lecie, a wiele sekcji 

umieściło w swoich programach wiele wydarzeń kulturowych. 

Dołącz do IPA i żyj długo i szczęśliwie…  

Zostałam wprowadzona do IPA w 1981 roku i wtedy 

dołączyłam do Stowarzyszenia. Widziałam możliwość 

dla mojej rodziny w odwiedzaniu domów IPA, a dla siebie  

w korzystaniu z międzynarodowej sieci i uzyskiwaniu 

dostępu do seminariów w Gimborn. Od tego dnia IPA 

stało się cenioną częścią życia i hobby nie tylko dla mnie, 

ale także dla mojej rodziny, a także stanowiło dodatkowe 

źródło informacji dla Policji mojego kraju. 

Uczestnicząc w licznych seminariach w IBZ Gimborn od 

1990 roku, poświęconych tematom, które interesowały 

mnie i dostarczały aktualnych informacji na temat 

nowych trendów w przestępczości, mogłam przynosić do 

kraju najnowsze informacje i innowacje. Ale co 

najważniejsze, miałam szczęście zaprzyjaźnić się z IPA 

w wielu krajach na całym świecie. Turmbar jest miejscem 

spotkań i rozmów po wykładach, a niezliczone z nich 

doprowadziły do zaproszeń do odwiedzenia wielu 

wydarzeń IPA. Koloński karnawał, tygodnie przyjaźni i jubileusze, to tylko niektóre z moich 

„uzależnień”, które niosą wspomnienia, uśmiech i szczęście. 

Nadzieja i przyszłość… 

Moje zaangażowanie w IPA doprowadziło mnie do przyłączenia się do rady regionalnej, 

krajowej i międzynarodowej w nadziei na poprawę życia członków IPA, którzy wkraczają na 

moją ścieżkę życia. Radość i szczęście, które mnie spotkały to coś, co chciałabym oddać 

naszym członkom, a w szczególności młodemu pokoleniu. Dlatego uważam, że seminaria 

młodych funkcjonariuszy policji są najlepszym miejscem do rozwijania nowych członków 

zarządu IPA. Są naszą przyszłością i doprowadzą nas do dnia, w którym sami będziemy 

musieli usiąść z tyłu autobusu i po prostu podążać za tłumem. 

Dzisiejszy nieznajomy jest jutrzejszym przyjacielem w IPA!        

May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA.       
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70 lat IPA – EINAR GUĐBERG JÓNSSON 

Servo per Amikeco. Rozpocznę ten artykuł od pierwszych słów, jakie poznałem dołączając do 

IPA jako młody funkcjonariusz. 

Ukończyłem Akademię Policyjną w 2001 roku, wtedy też mogłem 

wstąpić do IPA. Moje pierwsze coroczne spotkanie jako członka IPA 

było bardzo małym spotkaniem z wieloma starszymi 

funkcjonariuszami. Wszyscy zadawali to samo pytanie… „Zgubiłeś 

się?” Wkrótce po tym jak dołączyłem do IPA, ówczesny Prezydent 

Sekcji IPA Islandia zobaczył , że jestem oddany i dlatego zaczął 

uczyć mnie o IPA i próbował przekonać mnie, żebym się bardziej 

zaangażował.  

Aby dać wam małą perspektywę: Islandia ma około 700 policjantów, 

więc niewielu mogłoby chcieć poświęcić swój wolny czas 

organizacji wolontariackiej. Jednak gdy tylko dowiedziałem się o co 

chodzi w IPA wciągnęło mnie to i w 2006 roku zostałem skarbnikiem 

tej małej sekcji. Na szczęście były Prezydent, Kristjan Kristjansson, miał wizję zachęcania 

młodszych funkcjonariuszy do większego zaangażowania i w 2007 roku wysłał Baldura 

Olafssona i mnie do Węgier na Kurs dla Młodych Funkcjonariuszy, który był prowadzony 

równolegle z konferencją IEC. W rezultacie, po spędzeniu razem nieco ponad tygodnia  

i poznaniu wielu nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, byliśmy w IPA! Od tamtej pory 

najlepsi kumple i w 2012 roku zdecydowaliśmy, że potrzebna jest zmiana i dlatego razem 

kandydowaliśmy do Krajowego Komitetu Wykonawczego Sekcji IPA Islandia. 

W małej społeczności, takiej jak Islandia, znacznie łatwiej jest skontaktować się  

z innymi funkcjonariuszami i przekazać wiadomość od IPA. Baldur i ja byliśmy znani  

i widoczni w Policji, a ja byłem w służbie kryminalnej i w ten sposób mogliśmy zwerbować 

młodszych do sekcji. 

Zawsze chciałem zobaczyć i wiedzieć jak wciągnąć na pokład więcej młodych funkcjonariuszy. 

Pochodząc z małego kraju jest to stosunkowo łatwe. Po prostu porozmawiaj z nimi twarzą  

w twarz. Wiem, że większość sekcji jest znacznie większa niż Islandia i nie mam rozwiązania 

poza rozmową twarzą w twarz. 

Idąc dalej, gdy byłem Prezydentem swojej sekcji przez 7 lat, marzyłem o tym, by pracować dla 

IPA na poziomie międzynarodowym. Chciałem dać więcej w sprawie IPA. W przeszłości IPA 

miało dobre relacje z dużymi organizacjami pozarządowymi. Ale jakie z tego korzyści dla 

policjanta na ulicy? Jak możemy budować relacje, które przynoszą korzyści wszystkim? Taka 

była moja wizja, kiedy zdecydowałem się ubiegać o stanowisko, i przy tym marzenie, które 

stanowisko było najlepsze? Oczywiście Komisja Relacji Zewnętrznych, chociaż muszę 

przyznać, że nie byłem pewien, czy naprawdę rozumiem na czym polegało stanowisko 

Przewodniczącego tej Komisji. Dla mnie był to swego rodzaju sekretarz ds. zagranicznych  

w IPA, ale mający na uwadze korzyści wynikające z członkostwa, zwłaszcza tych, którzy nadal 

pracują. Dlatego mam nadzieję, że porozumienia, które próbuję zawrzeć z innymi 

organizacjami przyniosą wam wszystkim jednakowe korzyści: członkom, którzy odsłużyli swój 

czas i pomogli posunąć sprawy naprzód, a także członkom, którzy nadal służą, są na pierwszej 

linii, którzy chcą i potrzebują szkoleń, znajomości i oczywiście naszego głównego celu, 

przyjaźni. 

Einar Guðberg Jonsson, Przewodniczący Komisji Relacji Zewnętrznych IPA. 
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70 lat IPA – DEMETRIS DEMETRIOU 

Drodzy Przyjaciele, 

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę założenia naszego Stowarzyszenia przez wizjonera 

Arthura Troopa w 1950 roku. 

IPA przez lata udowodniło, że jest prężną i elastyczną organizacją, zdolną do jednoczenia 

policjantów z całego świata, nawet w najtrudniejszych czasach, poprzez przyjaźń i wspólne 

wartości zawodowe. 

Rok 2020 był również trudnym rokiem dla nas wszystkich. Światowy kryzys spowodowany 

m.in. pandemią zakłócił nasze codzienne życie, podważył relacje i standardy zawodowe,  

a także wystawił na próbę różnorodne fundamenty naszego społeczeństwa. 

Chociaż, niestety, nie mogliśmy w tym roku zorganizować 

naszego specjalnego Kongresu Światowego, 

zorganizowaliśmy szereg wydarzeń online, w których 

uczestniczyli koledzy z sił policyjnych z całego świata. 

Komisja Zawodowa (PC) nadal spełnia swoje funkcje na 

najwyższym możliwym poziomie, aby sprostać 

oczekiwaniom członków IPA. Dokładniej, jeśli chodzi  

o Stypendium Arthura Troopa (ATS) 2021, przyznano 13 

stypendiów (na 48 złożonych wniosków). Laureaci otrzymają 

od 450 do 2300 euro za udział w przyszłych działaniach IPA. 

Ponadto ATS 2022 jest już otwarty na składanie wniosków z całego świata. Wnioski rozpatruje 

Przewodniczący Komisji Zawodowej. Po dokonaniu oceny przez PC i decyzji IEB, laureaci 

zostaną ogłoszeni podczas Kongresu Światowego Lloret del Mar w październiku 2021 roku. 

Seminarium dla młodych funkcjonariuszy Policji (YPOS) odbywa się co dwa lata od 2011 roku. 

W 2019 roku zostało zorganizowane w Stirling w Szkocji przez Sekcję IPA UK. Kolejny YPOS 

odbędzie się na Sri Lance w dniach 19-24 kwietnia 2021 roku. Ze względu na popularność 

seminarium wśród młodych członków IEB rozważa możliwość corocznego organizowania 

YPOS. W 2023 roku IPA Nowa Zelandia będzie gospodarzem YPOS, a IPA Austria jest 

zainteresowana organizacją tego wydarzenia w 2022 roku. 

Chciałbym podziękować wszystkim użytkownikom PC za ich zaangażowanie i ciężki wysiłek 

w tych trudnych czasach. W pewnym sensie fizyczna odległość między nami zbliżyła nas do 

siebie, a my mogliśmy dzielić się pomysłami i promować je, wspomagane wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. 

Wszyscy mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie optymizm i nowe projekty z korzyścią dla 

naszego wspaniałego stowarzyszenia i jego członków. 

Życzę wam i waszym rodzinom szczęśliwego i dostatniego 2021 roku. 

SERVO PER AMIKECO!!!      

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej. 
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70 lat IPA – STEPHEN CROCKARD 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

Z radością witam was na łamach jubileuszowego wydania Biuletynu IPA. 

Odkąd zostałem świeżo upieczonym członkiem IPA w 1978 roku, 

przeżyłem wiele pozytywnych doświadczeń i miałem szczęście 

podróżować po wszystkich zamieszkałych kontynentach, spotykać 

kolegów i nawiązywać trwałe przyjaźnie. 

Miałem zaszczyt był częścią wspaniałych zespołów IPA na 

wszystkich poziomach w moim kraju, jak również na arenie 

międzynarodowej i mam nadzieję, że na swój sposób udało mi się 

dać od siebie coś wartościowego. 

Ze szczególnym sentymentem patrzę na 

udane umocnienie więzi między sekcjami 

Wielkiej Brytanii i Irlandii na poziomie 

branżowym, regionalnym i krajowym, w tym 

profesjonalne seminaria szkoleniowe w obu 

jurysdykcjach oraz w Gimborn. Na tym zdjęciu 

widzimy członków Sekcji IPA Irlandia, Wielka 

Bryatnia, Irlandia Północna z członkami 

Zarządu Międzynarodowego podczas 

Światowych Igrzysk Policji i Straży Pożarnej (WPFG) w Belfaście w 2013 roku. 

Cieszę się z pozytywnych postępów jakie 

osiągnęliśmy w Afryce, w tym 6-sekcyjne 

wydarzenie kulturalne w Eswatini,  

z warsztatami dotyczącymi policjantów  

i dzieci z ulicy. Jest to świadectwo 

dalekowzroczności i odporności entuzjastów 

i ich zarządów.  

Wsparcie dowódców Policji jest sprawą najwyższej wagi i jestem 

wdzięczny osobom z Botswany, Eswatini, Lesotho, Kenii, 

Mauritiusa i Mozambiku, których spotkałem tam na konferencjach. 

Muszę oczywiście również podkreślić kierowanie i wsparcie, jakie 

Vossie Vos i jego zespół w RPA okazali wszystkim sąsiednim 

sekcjom. 

Podczas pobytu w IAC uczestniczyłem w wielu zmianach 

kadrowych i usprawnieniach procesów pracy. 

Nasz obecny zespół: Elke, Kerry i Daniel wykonuje świetną robotę i wprowadza zmiany  

w swoim nurcie, nawet w tym trudnym okresie Covid-19. Z niecierpliwością czekam na 

pozostałą część mojej kadencji w IEB. 

Stephen Crockard, Kierownik Administracji. 
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70 lat IPA – MICHAEL WALSH 

Na skraju mojego miasta Galway znajduje się mała wioska rybacka Claddagh. Dziś ta wioska 

jest najbardziej znana z pierścienia Claddagh, który składa się z dwóch splecionych dłoni 

trzymających koronowane serce. Serce reprezentuje miłość, korona reprezentuje lojalność,  

a dwie splecione dłonie reprezentują przyjaźń; trzy cechy, których nie można kupić za 

pieniądze. 

Tradycyjnie pierścienie te były z wielką dumą 

przechowywane jako pamiątki rodzinne, które  

z miłością przekazywano z matki na córkę w dniu jej 

ślubu. Ta romantyczna historia koncentruje się na 

człowieku o imieniu Richard Joyce i stworzonym przez 

niego pierścieniu. Legenda głosi, że na krótko przed 

ślubem Richard, rybak, został schwytany na morzu przez 

piratów i sprzedany do niewoli w Algierii. 

Stał się własnością bogatego mauretańskiego złotnika, który wyczuwając jego potencjał, 

zaczął go szkolić w swoim rzemiośle. Z czasem Richard Joyce stał się w pełni sprawnym 

mistrzem rzemieślniczym i mając bliskie sercu myśli o dziewczynie, którą zostawił, stworzył 

pierwszy pierścień Claddagh, symbolizujący jego miłość, przyjaźń i wierność jej. W 1689 roku, 

po porozumieniu z królem Wilhelmem III dotyczącym uwolnienia wszystkich poddanych 

przetrzymywanych w niewoli, Richard Joyce ponownie stał się wolnym człowiekiem. Wrócił do 

domu, do Galway, gdzie odkrył, że jego ukochana czekała na jego powrót i podarował jej 

pierścień Claddagh kiedy się pobrali.  

Ta historia jest nieco symboliczna, gdzie pierścień reprezentuje IPA. Nikt z nas nie posiada  

i nie może kupić miłości, lojalności, lub przyjaźni, które daje nam IPA. To rodzinna pamiątka, 

którą trzymamy i chronimy z wielkim honorem, zanim przekażemy ją następnemu pokoleniu. 

Rok 2020 powinien być rokiem wielkiego świętowania, ale Covid wstrzymał nas na naszych 

torach. Może więc powinniśmy skorzystać z okazji, aby spojrzeć wstecz i zastanowić się nad 

minionymi 70 latami, zbadać co osiągnęliśmy i wnieść w przyszłość to co najlepsze dla 

przyszłych pokoleń. 

W 1950 roku skromny sierżant Policji uznał dobroć ludzkości i rozpoczął podróż, która 

połączyła nas wszystkich. Mówi się, że Arthur Troop przeszedł przez trudne sytuacje, izolację 

i brak zainteresowania, aby dostać się tam, gdzie nikt z nas nie mógł sobie nawet wyobrazić. 

W okresie powojennym jego wiara w pozytywne cechy przyjaźni zapoczątkowała rewolucję  

i przez ostatnie 70 lat wszyscy dołączyliśmy do tej podróży. 

Podstawą działań policyjnych są prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. Arthur Troop postrzegał to jako medium, które pomoże nam wszystkim przynieść 

większe dobro na świecie. Chciwość i ucisk władzy stanowią wyzwanie dla naszego świata,  

a my, jako organy naszych poszczególnych państw i jako największa organizacja policyjna na 

świecie, możemy coś zmienić. Powinniśmy się  upewnić, że dzisiaj ludzie podobni Richardowi 

Joyce’owi nie są poddawani niewolnictwu ani torturom. Możemy mieć wpływ na takie rzeczy, 

jak zmiany klimatyczne. I musimy upewnić się, że Pierścień IPA, który przekazujemy naszym 

przyszłym pokoleniom jest czymś z czego możemy być dumni. Niech żyje IPA!     

Michael Walsh, Skarbnik ds. finansów. 
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70 lat IPA – MARTIN HOFFMANN 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

Rok 2020 powinien być rokiem obchodów 70. rocznicy powstania największej organizacji 

policyjnej na świecie – IPA. Nasze stowarzyszenie rozwijało się bezprecedensowo w ciągu 

ostatnich 70 lat i jest obecnie reprezentowane w 68 sekcjach z ponad 372 000 członków na 

całym świecie. 

Rok 2020 zostanie jednak najprawdopodobniej 

zapamiętany jako rok, w którym koronawirus zaatakował 

świat i przyniósł wiele cierpienia. W tym roku zmarło wielu 

drogich przyjaciół IPA, takich jak Anabela Alferes, Claude 

Amadori, Lluis Reñé Picola, Samuel Keitireng, Robert 

Literacki i wielu innych. Będą w naszych sercach i nigdy 

nie zostaną zapomnieni. 

Jako funkcjonariuszom Policji, jest nam w tych chwilach 

wyjątkowo ciężko, ale nauczyliśmy się radzić sobie z tymi 

trudnościami i znajdować rozwiązania. Chciałbym 

skorzystać z okazji i podziękować wszystkim organizacjom 

błękitnego światła za ich niezwykłe zaangażowanie  

w tym jakże wymagającym roku. 

W 2020 roku wezwano również Zarząd Międzynarodowy 

do zajęcia się tą niezwykłą sytuacją. Aby pomóc sekcjom, a ponieważ przewidywane wydatki 

zostały zmniejszone w związku z odwołaniem Kongresu Światowego, międzynarodowa opłata 

została zmniejszona prawie o połowę. 

Jako Skarbnik ds. społecznych zajmuję się 

również kartą członkowską IPA (MSC).  

W odpowiedzi na opinie, że obecna 

legitymacja była nieczytelna, IEB zdecydował 

się na nowy projekt MSC 2021. 

Pragnę również poinformować, że obecnie 

pracuję nad projektem, który umożliwi 

elektroniczną legitymację dla wszystkich 

sekcji. Z niecierpliwością czekam na 

zaprezentowanie wyników tego ekscytującego projektu na Kongresie Światowym 2021  

w Lloret del Mar w Hiszpanii. 

Na razie spójrzmy w przyszłość, celebrujmy naszą przyjaźń ze świadomością, że trudne chwile 

nie mogą nas rozdzielić, ale co więcej, łączą nas. 

Bądźmy w kontakcie, bądźmy razem, pomagajmy sobie! 

Servo per Amikeco!   

Martin Hoffmann, Skarbnik ds. społecznych. 
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70 lat IPA – PREZYDENCI IPA 
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70 lat IPA – MICHAEL ODYSSEOS 

Drodzy Przyjaciele, 

Jeśli żyje człowiek, którego należałoby uhonorować w tej specjalnej edycji biuletynu z okazji 

70. rocznicy, jest to Michael Odysseos. 

Niestety, ze względu na zły stan zdrowia nie mógł sam do nas 

napisać, ale zgodziliśmy się, żebym przyłoży długopis do 

papieru i skreślił kilka akapitów o Michaelu, którego tak dobrze 

znam, po 9 latach służby w PEB (Biurze Wykonawczym, 

obecnie IEB) pod jego prezydenturą, po czym przez następny 

rok wspierał IEB jako doradca. 

Po raz pierwszy spotkałem Michaela w Reno w Newadzie  

w 2001 roku, przy okazji pierwszego Kongresu Światowego 

(wówczas IEC), w którym brałem udział. Miał 65 lat – ja miałem 

31 lat. Kiedy odkrywałem IPA na poziomie międzynarodowym, 

Michael przewodniczył jego pierwszemu kongresowi, po tym 

jak objął stanowisko Prezydenta IPA rok wcześniej. I przez 

kolejne 4 kadencje przewodniczył wielu innym kongresom 

nosząc łańcuch Prezydenta, aż do 2012 roku, kiedy podjął 

decyzję o rezygnacji i pracy przez ostatni rok w Zarządzie 

Międzynarodowym jako doradca. 

Michaela i IPA można określić jako szczęśliwe połączenie pasji, ciężkiej pracy i strategii. 

Przede wszystkim pasja, ponieważ serce 

Michaela bije dla IPA odkąd odkrył on 

Stowarzyszenie, założył Sekcję IPA Cypr i 

przejął odpowiedzialność zarówno na 

poziomie krajowym jak i międzynarodowym. 

Swoje życie organizował wokół IPA, dużo 

wolnego czasu   

i podróży poświęcił Stowarzyszeniu. Na 

pierwszy rzut oka Michael może wydawać się 

powściągliwy, ale za drugim razem 

jakakolwiek rozmowa zejdzie na temat 

mający wpływ na IPA, cała jego postać 

ożywa, prawie płonie i zaczyna debatować, w 

czym pomaga mu silny śródziemnomorski 

charakter! 

Ciężka praca, ponieważ Michael zawsze wkładał dużo energii w swoją pracę dla IPA. Jego 

podróże rzadko miały charakter rekreacyjny. Zawsze brał udział w wielu spotkaniach i wiedział 

jak spotykać się z kluczowymi osobami, aby znaleźć wsparcie dla naszej sprawy. Był 

prawdziwym ambasadorem ideałów Arthura Troopa, którego darzył nabożnym szacunkiem. 
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Na uwagę zasługuje także jego skrupulatność. Rzadko w życiu spotykam osobę tak dobrze 

przygotowaną do sesji roboczej. Jako prezydent dokonał przeglądu programów i opracował 

system pracy, który pozostawiał niewiele miejsca na wątpliwości lub luki. 

Często zdarzało się, że wychodził na 

przerwę wcześnie wieczorem na kongresie 

lub posiedzeniu zarządu, aby doprecyzować 

punkt, przygotować argumentację lub po raz 

dziesiąty ponownie przeczytać 

międzynarodowe statuty, zasady  

i procedury, które znał tak o wiele lepiej niż 

ktokolwiek inny. 

Wreszcie strategia, ponieważ Michael jest 

również dobry w obliczeniach i lubię 

podnosić tę kwestię w nieco żartobliwej 

nucie. Żadne wybory, przynajmniej do 2012 

roku nie umknęły przewidywaniom Michaela. 

Zadziwiał mnie zawsze wiedząc, aż do ostatniej liczby głosów, kto zostanie wybrany na jakie 

stanowisko! 

To był jego sposób na wprowadzenie do gry odrobiny polityki i utrzymanie pewnej 

prezydenckiej ręki w nadchodzących wyborach. Jedni wspominają to radośnie, inni trochę 

mniej, może żałując, że nie słuchali go dostatecznie. 

Michael, w imieniu całej rodziny IPA, życzę Ci zdrowia i zapewniam Cię o naszej przyjaźni  

i wdzięczności za piękne strony jakie zapisałeś w historii IPA. Bardziej niż ktokolwiek wierzyłeś 

i nadal wierzysz w rozwój naszego Stowarzyszenia, szczególnie zaangażowałeś się w ten cel 

na obu kontynentach Afryce i Ameryce Południowej, a także na całym świecie. 

Dużo uścisków,    

Pierre 
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70 lat IPA – ARMAND JAMINET 

Kiedy Arthur Troop zakładał IPA 70 lat temu, jego celem było 

zebranie policjantów z całego świata w jedno stowarzyszenie, bez 

względu na stopień/stanowisko, płeć, rasę, język czy religię. 

Z pewnością byłby zadowolony, że do roku 2020 jego wizja 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji zgromadziła około 

372 000 członków z 68 krajów. Niestety założyciel naszego 

stowarzyszenia zmarł dwadzieścia lat temu. 

„Szansa dla młodzieży” – powiedział były Prezydent IPA Jürgen Klös 

w 1988 roku na Kongresie Światowym IPA w Rotterdamie. Miał na 

myśli, że sekcje, regiony i biura łącznikowe powinny również dać młodym członkom w swoich 

zarządach możliwość zaangażowania się w kształtowanie IPA. W 1994 roku delegaci dali mi 

taką możliwość, kiedy zostałem wybrany najmłodszym Prezydentem IPA, co potwierdziło się 

w Kanadzie trzy lata później. 

Od dwunastu lat mam przyjemność pracować dla interesu IPA w PEB, wspólnie z Zarządem 

Międzynarodowym i Sekcjami. 

Miałem również zaszczyt wręczenia drugiej Światowej Nagrody Policyjnej IPA dla Biura ds. 

Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości ONZ w Wiedniu w 2000 roku przed 119 krajami  

i 76 Ministrami Spraw Zagranicznych. 

Jako były Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji życzę IPA wszystkiego 

najlepszego z okazji 70-lecia. Jestem przekonany, że w kolejnych latach utrzyma swój status 

i będzie nadal odgrywać znaczącą rolę w społeczeństwie.  

     

Armand Jaminet, były Prezydent IPA (1994-2000). 
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70 lat IPA – ROY STRAGNÉR 

Moje serdeczne gratulacje z okazji 70-lecia IPA! 

Po raz pierwszy o IPA usłyszałem od kolegi kiedy pracowałem jako policjant w Göteborgu. 

Zostałem przekonany do wstąpienia i zostałem członkiem w 1966 roku. Należę do IPA od 54 

lat. 

Będąc początkowo dość biernym członkiem, 

po wizycie na spotkaniu regionalnym 

pewnego wieczoru, zostałem wybrany do ich 

komitetu i tak zaczęło się moje 

zaangażowanie w pracę w ramach IPA. 

Dowiedziałem się, że Sekcja szwedzka 

postanowiła zorganizować międzynarodowe 

spotkanie, konferencję IEC w 1977 roku. 

Ponieważ odpowiedzialność za 

zorganizowanie tej konferencji została 

przekazana Regionowi IPA w Göteborgu, 

angażowałem się coraz bardziej, i nagle 

zostałem wybrany Prezydentem Sekcji 

Krajowej i odpowiedzialnym za całe spotkanie IEC. Byliśmy niezmiernie zadowoleni, Król 

Szwecji Karol XVI Gustaw zgodził się przyjechać do Göteborga i otworzyć spotkanie oraz 

uczestniczył w obiedzie z członkami IEC po ceremonii otwarcia. Funkcjonariusze Policji z około 

30 sekcji mogli rozmawiać i spędzić czas z Królem Szwecji. 

W 1982 roku zostałem wybrany na wice prezydenta Biura Wykonawczego (PEB), a w 1988 

roku na Kongresie Światowym w Rotterdamie zostałem wybrany na Prezydenta IPA. Podczas 

Kongresu po raz kolejny zostaliśmy zaszczyceni obecnością członków Rodziny Królewskiej, 

gdyż Królowa Holandii Beatrycze wzięła udział w jego zamknięciu. 

Podczas mojej kadencji w Zarządzie 

Międzynarodowym Stowarzyszenie stanęło 

w obliczu utraty naszego statusu ONZ, moim 

zdaniem niesprawiedliwie, ze względu na 

sytuację polityczną w RPA oraz fakt, że 

mieliśmy członków z RPA. To oznaczało dla 

IPA ogromną utratę prestiżu. 

Dzięki dobrej pracy naszego przedstawiciela 

w Genewie, Michela Joye, i naszego 

przedstawiciela w Wiedniu, Alfreda Bauera, 

udało nam się uzyskać bardzo dobry 

nieformalny kontakt z ONZ, a IPA było w 

stanie jasno wyrazić naszą opinię. W Nowym 

Jorku nasz przedstawiciel Bill Rochford 

również zadbał o to, aby nie zapomniano o IPA. 
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W 1995 roku miałem zaszczyt być obecny w ONZ wraz z naszym Sekretarzem Generalnym 

Alanem Carterem i Billem Rochfordem, kiedy ambasadorowie odpowiedzialni za organizacje 

pozarządowe głosowali jednogłośnie  za naszym wnioskiem o odnowienie członkostwa. 

Kiedy byłem Prezydentem, otworzyły się granice w Europie 

Wschodniej, co umożliwiło ludziom ponowne podróżowanie, 

podobnie jak w przypadku narodzin IPA w 1950 roku. 

Zauważyliśmy wzrost zainteresowania stowarzyszeniem, a nasz 

Sekretarz Generalny Theo Leenders i ja odwiedziliśmy wiele 

krajów, aby wyjaśnić o co chodzi w IPA. Nasza liczba sekcji  

w tym okresie wzrosła.    

Niestety obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której 

zainteresowanie organizacjami idealistycznymi w ogóle spada. 

Znalezienie tanich opcji podróżowania stało się łatwe,  

a problem ten dotyczy nie tylko IPA, ale także większości 

idealistycznych organizacji. W sytuacji związanej  

z koronawirusem po raz kolejny stajemy w obliczu zamkniętych 

granic i izolacji w naszych domach, być może uda nam się zmienić tę sytuację na coś 

pozytywnego, gdy granice znów się otworzą i będziemy mogli się spotkać. 

Życzę naszemu Stowarzyszeniu wszystkiego najlepszego na przyszłość. IPA jest częścią 

mojego życia od tak dawna i naprawdę chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć pozytywny rozwój. 

Być może musimy znaleźć nowe zajęcia, a może powinniśmy pozwolić Gimborn odgrywać 

większą i bardziej aktywną rolę. Jestem przekonany, że obecny IEB będzie w stanie znaleźć 

nowe ścieżki eksploracji i umożliwić naszemu stowarzyszeniu rozkwit i wzrost. 

 

Serdecznie życzę Wam pomyślności na nadchodzące lata.     

Roy Stragnér, były Prezydent IPA (1988-1994). 
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70 lat IPA – JÜRGEN KLÖS 
Tekst w języku niemieckim.  

Jürgen Klös, były Prezydent IPA (1982-1988). 

 

70 lat IPA – MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ADMINISTRACJI 

Gratulacje od nas wszystkich w Międzynarodowym Centrum Administracji (IAC)! 

Podczas gdy IPA może dumnie spojrzeć wstecz na 70 niezwykłych lat, IAC jest nieco młodsze, 

a jego początki sięgają późnych lat 80-tych XX wieku. 

Ponieważ IPA znacznie się rozszerzyło  

z 8 sekcji europejskich w połowie lat 

pięćdziesiątych do 37 sekcji na całym 

świecie w latach osiemdziesiątych, stało się 

coraz bardziej jasne, że korzystne byłoby 

utworzenie stałego biura z profesjonalnym  

i wyszkolonym personelem, który pomagałby 

członkom Zarządu Międzynarodowego w ich 

rozległych zadaniach, a także wspierał 

wszystkie sekcje IPA i pełniło rolę 

pierwszego punktu kontaktowego dla ogółu 

społeczeństwa. 

Naszym „domem” jest Dom Arthura Troopa 

w Nottingham, który dzielimy z personelem 

Sekcji IPA UK. 

Praca w IAC to międzykulturowe i wielojęzyczne doświadczenie z ciągłymi wyzwaniami  

i możliwościami. Nie przestaje nas zadziwiać codziennymi zadaniami, z jakim przychodzi nam 

się zmierzyć, tak jak z przygotowaniem tego jubileuszowego wydania Biuletynu IPA! 

Rotacja personelu okazała się wyjątkowo 

niska – zawsze dobry znak – i po tym jak 

Wendy Donaghy i Lesley Hughes wspierały 

IPA odpowiednio przez 20 i 25 lat  

w najbardziej oddany sposób, nasz obecny 

zespół IAC składający się z kierownika biura 

Elke, administratora Kelly i administratora 

sieci Daniela współpracuje razem od 2018 

roku pod okiem Kierownika Administracji 

Stephena Crockarda. 

Z powodu pandemii koronawirusa wszyscy 

pracujemy teraz w domu od marca 2020 

roku, i chociaż było to niewątpliwie 

wyzwaniem, nie powstrzymało nas to od 

pomocy międzynarodowej komisji i wszystkim ekipom IPA najlepiej jak to tylko możemy. 

Wszyscy troje jesteśmy niezmiernie wdzięczni za przyjaźń okazaną nam w całym 

Stowarzyszeniu i nie możemy się doczekać, aby wspierać IPA przez wiele kolejnych lat. 

Elke, Kerry i Daniel, zespół IAC. 
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70 lat IPA – IBZ GIMBORN 

Niezwykły moment dziejowy – IPA konczy 70 lat! 

W imieniu IBZ Zamku Gimborn składamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje 

Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji z okazji 70-lecia istnienia. IPA osiągnęła w tym 

czasie ogromny wzrost i sukces oraz przyniosła wiele dobrej woli w ogromnej światowej 

społeczności policyjnej. Swoją pracą przyczyniliście się do równości w dziedzinie służb 

policyjnych i utrzymaniu bliskich stosunków z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami 

policyjnymi. 

IBZ Gimborn jest niezmiernie zadowolony, że jesteście po naszej stronie od momentu naszego 

powstania w 1969 roku. IPA przyczyniła się do ogólnych korzyści swoich członków oraz do 

korzyści IBZ. W wielu przypadkach IPA odgrywało – i nadal odgrywa – kluczową rolę  

w promowaniu działalności edukacyjnej IBZ. 

Dzięki waszemu wsparciu 

umiędzynarodowienie stało się 

rzeczywistością w Gimborn. Uczeni Arthura 

Troopa dołączają do międzynarodowych 

seminariów w IBZ od momentu ich 

wprowadzenia. 

Oddani członkowie IPA zza granicy 

przyjeżdżają na międzynarodowe seminaria 

jako uczestnicy i wykładowcy. Gdyby nie 

bieżące prace IPA, te międzynarodowe 

spotkania nie miałyby miejsca. 

Jako międzynarodowa organizacja 

reprezentująca policjantów wszystkich 

szczebli na całym świecie, IPA zrzesza tych, 

którzy troszczą się o nasze społeczności i chcą zrobić wszystko co w ich mocy, aby uczynić 

ten świat lepszym. Powstają przyjaźnie, które trwają przez całe życie. To wasze cudowne  

i znaczące wysiłki sprawiają, że to wszystko jest możliwe. Wierzymy, że IPA będzie nadal 

czynić postępy w realizacji swojej misji pogłębiania przyjaźni i współpracy między policjantami 

i organizacjami na całym świecie. 

IBZ z niecierpliwością oczekuje dalszych wspólnych wysiłków z IPA, w celu budowania 

mostów między krajami i gromadzenia funkcjonariuszy Policji w naszych siedzibach, aby mogli 

się uczyć i rozumieć siebie nawzajem w świecie pełnym wyzwań. 

Korzystając z okazji, IBZ Gimborn pragnie pogratulować zarządowi i kierownictwu wspaniałej 

podróży obejmującej 70 lat sukcesu i rozwoju. Życzymy dalszych sukcesów IPA w przyszłości, 

osiągania nowych szczytów w nadchodzących dniach. Z niecierpliwością oczekujemy dalszej 

współpracy w nadchodzących dziesięcioleciach.     

René Kauffmann, Dyrektor IBZ Zamek Gimborn. 
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70 lat IPA – OD NASZYCH SEKCJI 
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70 lat IPA – SEKCJA ANDORA 

Drodzy koledzy, 

Jak wiecie Andora to mały kraj położony w Pirenejach, między Hiszpanią a Francją,  

o powierzchni 468 km2 i około 75 000 mieszkańców. 

Ze względu na położenie Andory, na początku lat 70. Koledzy, którzy musieli wyjechać do 

Francji lub Hiszpanii na szkolenie lub z innych szczególnych powodów, i którzy mieli kontakt  

z kolegami z obu krajów, dołączyli odpowiednio do hiszpańskiej lub francuskiej sekcji IPA. 

Biorąc pod uwagę wzrost liczby członków w Andorze, ostatecznie powstała grupa powiązana  

z Barceloną w Hiszpanii. 

Na początku 2000 roku rozpoczęliśmy proces stania się sekcją krajową, a w 2005 roku,  

z pomocą hiszpańskiej Rady Krajowej i Sekretarza Generalnego ds. Międzynarodowych, 

Johna Waumsleya, powstał Komitet Założycielski IPA Andora. 

W 2007 roku zostaliśmy w pełni przyjęci jako sekcja krajowa na 34. posiedzeniu rady 

Wykonawczej, które odbyło się na Węgrzech, a pierwszym Prezydentem naszej sekcji został 

Lluis Reñe Picola. 

Siłą naszej sekcji jest niewątpliwie dalsze szerzenie hasła IPA ‘Servo per Amikeco’, Służba 

przez Przyjaźń. Andora to kraj turystyczny, który odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów, 

dlatego kiedy tylko pozwalają na to okoliczności pełnimy rolę przewodników. Odwiedzamy 

towarzyszy i robimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc każdemu odwiedzającemu nas 

członkowi wielkiej rodziny IPA. Organizujemy również wycieczki motocyklowe i spotkania 

gastronomiczne. 

Spośród około 550 funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej 185 należy 

do IPA. 

To zaszczyt móc przedstawić Państwu krótki przegląd historii sekcji andorskiej, której mam 

przywilej obecnie przewodniczyć.  

Toni Pujol, Prezydent IPA Andora. 
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70 lat IPA – SEKCJA ARGENTYNA 
Tekst w języku hiszpańskim.     

Jose Luis Giacometti, Prezydent IPA Argentyna. 

Roberto Donatiello, Sekretarz Generalny IPA Argentyna. 

 

70 lat IPA – SEKCJA ARMENIA 
Pozdrowienia od IPA Armenia! 

W ostatnich latach sekcja ormiańska odbyła wiele owocnych ustaleń i spotkań. Poniżej 

przedstawiono kilka z nich: 

Powitaliśmy w Armenii delegację IPA Polska, w tym byłego Prezydenta Sekcji polskiej 

Fryderyka Orepuka i zorganizowaliśmy piłkarskie rozgrywki drużyn IPA Armenii i Polski. 

Pan Florentin Skaletchi, członek Międzynarodowej Rady Naukowej Praw Człowieka  

i przewodniczący Organizacji Obrony Praw Człowieka w Rumunii odwiedził Armenię wraz  

z  Vasile Batcu, byłym Prezydentem IPA Mołdawia. Podpisano umowę dotyczącą objęcia 

funkcji komisarza ds. Międzynarodowych Praw Człowieka w Armenii przez IPA Armenia. 

Ponadto podpisano porozumienie trójstronne między Armenią, Rumunią i Mołdawią o prawach 

człowieka. 

Ponadto Sekcja IPA Armenia witała gości z sekcji IPA Ukraina, Rosja, Izrael, Niemcy, a także 

prezydentów Sekcji IPA Makau i Hongkongu z licznymi delegacjami. 

Jako Prezydent wielokrotnie reprezentowałem Sekcję Armenia, m.in. w Rosji, gdzie brałem 

udział w spotkaniu IPA Rosja na temat bezpieczeństwa na drogach. Podczas wizyty w USA 

spotkałem się z członkami sekcji, w Makau brałem udział w międzynarodowej konferencji 

CMIC 2016 wraz z delegacją IPA Armenia. 

 

Grisha Sargsyan, Prezydent IPA Armenia. 
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70 lat IPA – SEKCJA AUSTRALIA 

Pozdrowienia dla wszystkich członków! 

Nazywam się Jason Brewer; rok 2020 był rokiem wyborczym  

w Australii i jestem zaszczycony, że zostałem wybrany do 

reprezentowania naszych członków jako Prezydent Sekcji. Jestem 

również Przewodniczącym Regionu Australia Zachodnia  

i członkiem IPA od 1998 roku. Jestem funkcjonariuszem Policji 

Australii Zachodniej i mam ponad 25 lat służby, a obecnie jestem 

oddelegowany do Wydziały Cyberprzestępczości. Od 2000 roku 

jestem bardzo aktywnym i zaangażowanym członkiem sekcji 

australijskiej i regionu Australii Zachodniej. 

Witam serdecznie nowych i obecnych członków Zarządu 

Krajowego: Wiceprezydenta Seana Killalea, Sekretarza Generalnego Freda Wojtasik; Z-cę 

Sekretarza Generalnego Nathana Blaina; Skarbnika Lorenzo Ricato. Mieliśmy listę rzeczy, 

które chcieliśmy osiągnąć, takich jak otwarta i przejrzysta komunikacja ze wszystkimi 

członkami, unowocześnienie stowarzyszenia poprzez utworzenie nowej bazy danych, 

bezpieczniejszy system poczty elektronicznej dla pracowników biurowych oraz współpraca w 

ramach spójnego zespołu. Wierzę, że  te cele zostały pomyślnie osiągnięte w ciągu ostatnich 

sześciu lat. 

Moje cele jako prezydenta na nadchodzące cztery lata są następujące: 

1. Kontynuacja wspierania ważnych relacji z członkami wykonawczymi, kierownictwem 

regionalnym i osobami odpowiedzialnymi za urzędy, a także zwiększenie liczby 

członków. 

2. Kontynuacja trwających projektów Krajowego Komitetu Wykonawczego, takich jak 

zwiększanie świadomości o IPA na obszarach Oceanii i Pacyfiku oraz zapewnienie 

wsparcia i przyjaźni dla ich rozwoju zgodnie ze Statutami Międzynarodowymi i etosem 

Arthura Troopa. 

3. Kontunuowanie szkolenia członków, aby byli bardziej zaangażowani na szczeblu 

lokalnym i krajowym w celu wspierania planowania sukcesji ZK/KKW, osiągając w ten 

sposób różnorodność wśród członków. 

4. Finansowa i zawodowa pomoc dla członków w uczestnictwie w międzynarodowych 

szkoleniach.  

5. Wróćmy do podstaw tego co oznacza IPA: służba poprzez przyjaźń.  

6. Wzmocnienie naszego wkładu na arenie międzynarodowej. 

Naszym głównym priorytetem pozostaje rozwój i promocja usług IPA dla naszych członków. 

Niestety wiele wydarzeń zaplanowanych z okazji 70-lecua IPA na całym 

świecie zostało wstrzymanych lub odwołanych z powodu trwającego 

kryzysu Covid-19. Rozumiemy, że jest to rozczarowujące dla wszystkich, 

jednak bezpieczeństwo naszych członków i ich bliskich pozostaje naszym 

najwyższym priorytetem. Na szczęście mogliśmy wydać pamiątkową 

monetę dla naszych członków w Australii (tak, będziemy mieli ich więcej). 

Najlepsze życzenia Szczęśliwych i Bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich 

oraz pomyślnego Nowego Roku! Oby rok 2021 był lepszym rokiem. Nie mogę się doczekać 

spotkania z wami osobiście w nadchodzących latach. Nie krępujcie się kontaktować ze mną.    

Jason Brewer, Prezydent IPA Australia. 
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70 lat IPA – SEKCJA AUSTRIA 

70 lat Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – dobry powód do świętowania! 

Ta rocznica – 70 lat IPA – jest rzeczywiście niezwykłym kamieniem milowym, a zatem 

wystarczającym powodem do świętowania! 

My, austriacka Sekcja IPA, jesteśmy szczęśliwi i dumni z udziału, chociaż Covid-19 

uniemożliwia nam organizowanie imprez i osobiste dołączenie do naszych przyjaciół z IPA. 

Ale ten paskudny wirus nie powstrzymuje nas przed radością, podnoszeniem kieliszków  

i wznoszeniem toastu za Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. 

Chcieliśmy również wznieść toast za austriacką Sekcję IPA, która 1 sierpnia 1959 roku 

przystąpiła do Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jako członek stowarzyszony. 

 

W dniach 8-14 października 1995 roku sekcja austriacka miała ogromną przyjemność gościć 

Kongres IEC w Wiedniu, którego gościem honorowym był Sir Arthur Troop. 

 

Drodzy Przyjaciele IPA – dołączcie do naszego toastu: „Niech żyje IPA! Servo per Amikeco!’ 

Robert Neumann, Sekretarz Generalny IPA Austria. 
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70 lat IPA – SEKCJA BELGIA 

 

Wspomnienia z 65. rocznicy Sekcji IPA Belgia  

 

 

 

Urbain de Vuyst, Prezydent IPA Belgia. 
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70 lat IPA – SEKCJA BOŚNIA I HERCEGOWINA 

Pozdrowienia dla Wszystkich od IPA Bośnia i Hercegowina! 

Podobnie jak resztę świata dotknęła nas pandemia Covid-19, dlatego większość wydarzeń  

organizowanych przez Sekcję Bośnia i Hercegowina (BiH) i jej kluby zostało odwołanych,  

a nasze projekty są wstrzymane. 

Oto niektóre z projektów, nad którymi pracuje IPA BiH: 

W 2020 roku rozpoczęliśmy pracę nad kilkoma projektami, a pierwszym z nich jest Obóz 

Edukacyjny IPA w Trebinje. Rada Kierownicza IPA BiH i miasto Trebinje wspólnie pracują nad 

tym projektem, a teren, na którym będzie zlokalizowany obóz, został nam podarowany. 

Celem obozu edukacyjnego, jeśli chodzi o Policję, jest przeprowadzenie w tej lokalizacji 

wszystkich profesjonalnych seminariów i kursów, mających usprawnić działania operacyjne 

oraz gotowość do skutecznego działania w sytuacjach ryzykownych i wykonywanie bardzo 

złożonych zadań, przyczyniając się tym samym do ogólnego bezpieczeństwa. Ponadto 

zapewnimy obywatelom edukację w formie centrum informacyjnego dla obywateli; wykładów 

dla uczniów szkół podstawowych i średnich na temat narkotyków, przemocy rówieśniczej, 

przemocy domowej i wobec kobiet; dni otwarte i praca nad strategią pracy Policji  

w społeczności; wszystko po to, aby poprawić jakość życia i stworzyć społeczeństwo, w którym 

każdy obywatel będzie czuł się bezpiecznie, a także by promować kulturę bezpiecznego życia. 

 

Drugi projekt to zorganizowanie trzydniowego seminarium dla członków IPA na temat tego  jak 

napisać projekt dla UE i organizacji pozarządowych, zaplanowanego na pierwszą połowę 

grudnia. 

Chodzi o to, aby w każdym klubie IPA BiH stworzyć trzyosobowe grupy robocze, które będą 

pracować nad rozwojem projektów i ich dalszą realizacją. 

Chcielibyśmy również wspomnieć o aktywnym udziale i zaangażowaniu naszej sekcji  

w Konferencję Bałkańsko-Adriatycką, a IPA BiH jest zdecydowana gościć tę konferencję  

w 2021 roku.        

Aleksandar Grčić, Prezydent IPA BiH. 
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70 lat IPA – SEKCJA BOTSWANA 

Serdecznie pozdrawiamy wszystkie sekcje, IEC, IEB i przyjaciół z okazji 70-lecia IPA! 

Bycie częścią tej szlachetnej organizacji jest naszą 

pokorną przyjemnością. Poświęcamy ten czas również 

na pozdrawianie wszystkich, którzy byli na pierwszej linii 

frontu w związku z pandemią zagrażającą światu.   

Nasze lotniska i piękne atrakcje turystyczne, rezerwat 

Central Kalahari, Delta Okawango, Park Narodowy 

Chobe itp. są otwarte i zapraszamy wszystkich do 

odwiedzenia nas w Botswanie. 

Na koniec życzymy wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! Wkrótce  

w nowym roku zaprosimy społeczność IPA na imprezę Afrykańska Przyjaźń. 

 

 

Rada Krajowa, IPA Botswana. 
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70 lat IPA – SEKCJA BRAZYLIA 

Brazylijska Sekcja IPA obchodziła  

70. rocznicę powstania 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Policji podczas ogólnokrajowego 

spotkania internetowego ze swoimi 

członkami. 

Prezydent Sekcji, Dr Joel Zarpellon 

Mazo, po omówieniu historii IPA i „status quo”, następnie przekazał wiadomość gratulacyjną: 

„Pierwszego dnia 1950 roku narodziło się 

największe na świecie stowarzyszenie policyjne 

– Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – 

IPA. Piękno tego narodzenia było jego 

powodem do życia, jego mottem: ‘Servo per 

Amikeco’ (Służba przez Przyjaźń). Przyjaźń, 

prawdziwa przyjaźń jest jednym z najczystszych 

uczuć ludzi, rodzi harmonię, braterską jedność, 

pokój i solidarność. To uczucie, które zachęca do indywidualnej współpracy między 

rówieśnikami na całym świecie. W tym roku nasza ukochana IPA zakończyła swoją 70-letnią 

pracę, wzlotami i upadkami, ale z wieloma 

osiągnięciami. Dzięki każdemu z jej członków, 

którzy są częścią historii, która dziś zyskuje kolejny 

rozdział emocji, ciężkiej pracy, wysiłku, 

zaangażowania i towarzystwa. Bycie częścią tego 

stowarzyszenia to jak posiadanie kolejnej rodziny, 

dlatego też o nią dbamy i chcemy, aby było coraz 

lepiej. Właściwie tego dnia należy pogratulować nam wszystkim i tylko świętować, bez względu 

na wpadki, które się pojawiają, bo jest pewne, że praca będzie kontynuowana, a w przyszłym 

roku będziemy mieli jeszcze więcej powodów do świętowania”. 

W czasie obchodów 70. Rocznicy powstania IPA 

przypomniano historię jej założyciela Arthura Troopa 

(1915-2000).      

W Brazylii Arthura Troopa uwieczniono przez krzesło nr 

20, które nosi jego imię, i które zostało uroczyście 

zainaugurowane podczas ceremonii  Brazylijskiej 

Akademii Nauk, Sztuki, Historii i Literatury – Abrasci, 

jaka odbyła się 12 grudnia 2015 roku. 

      

Dyrektor Spraw Społecznych, IPA Brazylia. 
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70 lat IPA – SEKCJA BUŁGARIA 

Serdeczne pozdrowienia w tych chłodnych czasach z Bułgarii dla wszystkich członków naszej 

międzynarodowej rodziny! 

Szczęśliwej rocznicy drodzy przyjaciele! Servo per Amikeco! 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                               

62. Kongres Światowy IPA w Bułgarii, 2017 

 

     

 

 

 

 

 

    4. Kongres Bałkańsko-Adriatycki w Bułgarii, 2018 

  

         

 

 

 

 

                                                 

Pierwszy Festiwal Folkloru w Bułgarii, 2019 

 

Michael Walsh, Skarbnik ds. finansów. 
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70 lat IPA – SEKCJA KANADA 

Pozdrowienia dla wszystkich! 

Podobnie jak w przypadku większości sekcji, rok 2020 był rokiem bardzo nieaktywnym dla tej 

sekcji z powodu pandemii. Zniknęło poczucie koleżeństwa gwarantowane przez podróże, 

tygodnie przyjaźni i inne specjalne wydarzenia. Życzę gorąco, abyśmy wyszli z 2020 roku jako 

silniejsza i bardziej odporna organizacja i jestem pewien, że – jeśli wszyscy będziemy 

pracować razem – pokonamy tego wroga. Wtedy możemy świętować, że udało nam się 

bezpiecznie przejść przez prawdziwie zmieniającą świat mękę. 

Rok 2021 to 60. Rocznica powstania Sekcji Kanada. W marcu 1961 roku zostaliśmy powitani 

w rodzinie IPA na Nadzwyczajnym Kongresie Światowym w Paryżu. Nasz założyciel, wielebny 

Charles Wright (1925-2016), pracował niezwykle ciężko i poświęcił niezliczone lata na 

rekrutację pod kierownictwem Arthura Troopa, aby sprowadzić IPA do Ameryki Północnej. 

Poniżej znajduje się kopia listu od Arthura Troopa, w którym zalecono, aby uchwała o pełnym 

uznaniu Kanady jako Sekcji Stowarzyszonej została zatwierdzona przez delegatów Kongresu 

Światowego. 

Sekcja Kanada rozrosła się od jednego 

regionu w południowo-zachodnim Ontario do 

obecnych 14 regionów rozciągających się od 

wybrzeża do wybrzeża. 

Chociaż podróży i spotkań towarzyskich było 

w tym roku mniej, a w niektórych przypadkach 

zostały odwołane z powodu wirusa, 

wykorzystaliśmy stosunkowo spokojny czas, 

aby wprowadzić postęp technologiczny  

w naszych procesach komunikacyjnych  

i odnowić strukturę naszej organizacji. Nasi 

członkowie zatwierdzili zaktualizowaną 

wersję naszego Statutu Krajowego, który 

będzie nam służył przez wiele lat. 

Dziękujemy członkom IEC i IAC za ich 

poświęcenie i przywództwo w tych trudnych 

czasach. 

Na zakończenie, Sekcja Kanada życzy 

wszystkim zdrowia i szczęścia. Nie byliśmy w 

stanie świętować 70. rocznicy IPA w 2020 

roku tak jak byśmy chcieli, ale miejmy 

nadzieję, że w 2021 roku dojdzie do 

spóźnionych obchodów, które można będzie 

zatytułować obchodami 70+1 rocznicy IPA.       

Chris Barrat, Prezydent IPA Kanada. 
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70 lat IPA – SEKCJA CHORWACJA 

Drodzy Przyjaciele na całym świecie, na wszystkich kontynentach! 

Sekcja IPA Chorwacja obchodzi 20-lecie swojego 

istnienia oraz radości i satysfakcji, których 

doświadczamy w Międzynarodowym 

Stowarzyszeniu Policji. 

IPA to wieczna i szczera przyjaźń, jest wyjątkowa  

i może być pielęgnowana tylko przez najbardziej 

humanitarnych ludzi, takich jak Policja, którzy są 

zaangażowani w ochronę bezpieczeństwa ludzi  

i ogólnych wartości świata. 

Cieszymy się, że mogliśmy gościć delegacje 67 sekcji IPA w przeddzień obchodów 70-lecia 

IPA na Kongresie Światowym IPA w 2019 roku w Dubrowniku i była to nasza największa 

nagroda. Paradę 312 członków IPA w mundurach galowych na słynnej na całym świecie 

promenadzie Dubrownika dedykujemy 70. rocznicy IPA. 

 

SERVO PER AMIKECO! 

     

Željko Turk, Sekretarz Generalny IPA Chorwacja. 
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70 lat IPA – SEKCJA CYPR 

IPA to obecnie największa organizacja policjantów na świecie. Zbudowaliśmy razem 

Stowarzyszenie na solidnych fundamentach, w oparciu o ideały i wizję naszego założyciela 

Arthura Troopa. Możemy być dumni z członkostwa w tej wspaniałej organizacji, którą nasz 

założyciel miał mądrość powołać 70 lat temu. 

Jeśli chodzi o Cypr, we wrześniu 1981 roku Michael Odysseos był dowódcą Policji portowej  

i morskiej. Pewnego dnia zauważył statek wycieczkowy wpływający do portu Limassol z dużą 

flagą powiewającą na boku. Taką flagę widział po raz pierwszy, zbliżył się więc do statku  

i zauważył widniejący na fladze napis „International Police Association”, a poniżej napis 

„SERVO PER AMIKECO”. 

Michael Odysseos wszedł na pokład i dowiedział się, że statek został wyczarterowany przez 

dużą grupę policjantów z Austrii. Poprosił o przewodniczącego grupy, którym był wysoki rangą 

funkcjonariusz Policji z Grazu dr Hubert Holler, którego przedstawiono jako Prezydenta Sekcji 

IPA Austria. Pan Odysseos zaprosił doktora Hollera z małą grupą do swojego gabinetu  

i powiedziano mu o IPA i ideałach jego założyciela Arthura Troopa. 

W lutym 1982 roku Michael Odysseos odwiedził Austrię i Grecję i przy ich pomocy opracował 

Statut Krajowy i doradzono mu jak należy postąpić w celu ustanowienia Sekcji IPA na Cyprze. 

W międzyczasie zapisano nowych członków i utworzono sześć regionów IPA (Nikozja, 

Limassol, Larnaka, Pafos, Famagusta i Morphou). 

 

XXI Kongres Światowy IPA w Limassol, Cypr 

We wrześniu 1982 roku w Limassol odbyło się Spotkanie Założycielskie i przyjęto Statuty 

Krajowe. Ponadto wybrano Komitet Założycielski IPA składający się z dziewięciu członków. 

Pan Michael Odysseoszostał wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego  

i Przedstawiciela IEC sekcji cypryjskiej. W tym samym roku – przy wsparciu sekcji greckiej  

i austriackiej – PEB przyjęła wniosek Komitetu Założycielskiego, a Cypr uzyskał statut sekcji 

w budowie. 
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We wrześniu 1983 roku na XIX Konferencji IEC w Antwerpii sekcja cypryjska została 

jednogłośnie uznana za samorządną sekcję krajową. Obecnie IPA Cypr ma sześć regionów  

z około 4500 członkami (95% funkcjonariuszy Policji), jest bardzo aktywna we wszystkich 

obszarach IPA oraz niezawodnie i bardzo czynnie uczestniczy we wszystkich 

międzynarodowych działaniach/funkcjach Stowarzyszenia. 

W 1993 roku Sekcja IPA Cypr z powodzeniem była gospodarzem XXI Konferencji IEC  

w Nikozji, a w 2015 roku Cyprowi powierzono organizację XXI Kongresu Światowego IPA  

w Limassol. 

 

K. Perikleous, M. Odysseos, D. Demetriou podczas Kongresu Krajowego IPA Cypr w 2019 roku. 

Na początku swojej międzynarodowej kariery Mochael Odysseos został wybrany na audytora 

wewnętrznego. W 1994 roku Prezydent Sekcji cypryjskiej został wybrany na dwie kadencje 

drugim Wiceprezydentem IPA, a w 2000 roku na XVI Kongresie Światowym IPA w UK, na 

Prezydenta IPA. Funkcję tę pełnił przez 12 lat i uhonorował to stanowisko swoim aktywnym 

przywództwem. Za zasługi dla Stowarzyszenia został odznaczony Brązowym Medalem IPA  

w 1986 roku, Srebrnym Medalem w 1993 roku i Złotym Medalem w 2012 roku na Kongresie 

Światowym w Eljacie, kiedy dobrowolnie ustąpił i objął funkcję doradcy IEC i PEB ze względu 

na swoje duże doświadczenie. 

Michael przeszedł na emeryturę w 2019 roku, a jego miejsce na stanowisku Prezydenta IPA 

Cypr objął Demetris Demetriou. Sekcja cypryjska nadal jest aktywna w komisji IEB i IPA  

z Demetrisem Demetriou jako Przewodniczącym Komisji Zawodowej (PC) oraz Kyriakosem 

Perikleousem jako członkiem Komisji Spoeleczno-Kulturowej (SCC). 

Cypr pozostanie aktywnym członkiem Stowarzyszenia przez wiele lat, zgodnie z duchem IPA 

i naszym mottem „Servo per Amikeco”. 

Życzymy wszystkiego najlepszego i sukcesów z okazji 70-lecia IPA.           

Zarząd Krajowy IPA Cypr. 
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70 lat IPA – SEKCJA CZECHY 

Gratulacje i pozdrowienia od Sekcji IPA Czech! 

Z okazji 70-lecia IPA chcielibyśmy podzielić się z Wami zdjęciami z trzech głównych wydarzeń 

IPA, które z dumą gościliśmy w naszej sekcji: 

 

 

                                                              

Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży, 2012        Spotkanie Sekcji Europy Centralnej i Wschodniej, 2015  

 

Servo per Amikeco, 

Josef Neruda, Prezydent IPA Czechy. 
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70 lat IPA – SEKCJA DANIA 

IPA – NIE TYLKO ŚWIAT, ALE CAŁY WSZECHŚWIAT MOŻLIWOŚCI 

Sekcja Dania od jakiegoś czasu pracuje nad tym, co chcielibyśmy aby stało się realną, 

długoterminową strategią dla Sekcji. Rozwijając tak ważny temat, często prowadzi się do 

rozważenia podstawowych zasad organizacji, do których należałoby ustalić cele strategiczne. 

Innymi słowy: jakie są nasze podstawowe wartości, które uosabia nasze motto: SERVO PER 

AMIKECO? 

W trakcie naszych debat i zapytań dotyczących tego 

nadrzędnego pytania stwierdziliśmy, że pojawia się 

tendencja do zadawania niewłaściwych pytań,  

a mianowicie: co IPA może dla mnie zrobić, zamiast co 

mogę zrobić dla IPA. Jesteśmy przekonani, że gdyby 

można było zapytać naszego dumnego założyciela 

Arthura Troopa, które pytanie jest lepsze, uprzejmie 

skinąłby głową i powiedział, że ta ostatnia odpowiedź jest 

oczywiście zgodna z naszym mottem. Dlatego 

zdecydowaliśmy, że to IPA, a nie członek IPA, jest 

podstawą naszej strategii. 

Czy uważamy, że ta podstawa strategiczna ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju IPA i zabezpieczenia wspomnianej 

realnej strategii? Z całą pewnością to robimy! Dopiero gdy 

zdamy sobie sprawę, że to nie tylko jeden członek lub 

jedna sekcja, ale wszyscy członkowie i wszystkie sekcje 

tworzą i podtrzymują IPA, osiągniemy podstawę realnej i energicznej strategii dla naszej 

organizacji. 

Co mamy nadzieję osiągnąć w tym strategicznym punkcie wyjścia? Wierzymy, że na jego 

podstawie możemy – razem ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi na całym świecie – stworzyć 

wszechświat wzajemnej przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i wzajemnej współpracy; świat 

przyjaźni bez granic i ograniczeń, stworzony w duchu naszego motta. 

Proszę pozwolić Sekcji IPA Dania pogratulować naszej wspaniałej organizacji z okazji jej 

siedemdziesiątej rocznicy, młodej, energicznej kobiety!        

 

Michael Boolsen, Prezydent IPA Dania. 

 

      

 

 



 

  

BIULETYN IPA – 70. ROCZNICA GRUDZIEŃ 2020 40 

 

 

 

70 lat IPA – SEKCJA ESTONIA 

 

Drodzy Koledzy, 

Ponieważ IPA rozpoczęło swoje lata siedemdziesiąte, IPA Estonia wciąż musi się wiele 

nauczyć, a nasza sekcja podziwia naszych poprzedników i ich osiągnięcia. 70 lat 

międzynarodowej współpracy i komunikacji otworzyło dla wielu z nas lepsze możliwości kariery 

i podróży. Wymiana informacji na temat praktyk i działalności zawodowej między różnymi 

krajami stała się bardziej przejrzysta. W ciągu tych lat działania Policji znacznie się poprawiły, 

świat wyraźnie stał się bezpieczniejszym miejscem i wszyscy razem czujemy się silniejsi jako 

jedna wielka rodzina. 

Arthur Troop zdołał stworzyć wspaniałą wspólnotę przyjaźni, w której każdy członek może 

znaleźć wsparcie nawet w najtrudniejszej sytuacji lub w nieznanym mu miejscu – czy to  

w hrabstwie Lincolnshire liczącym około 1 mln mieszkańców, czy w Estonii liczącej około 1,3 

mln mieszkańców. Jednak, podczas gdy Estonia ma powierzchnię 45 227 km2, a hrabstwo 

Lincolnshire zajmuje obszar 6 959 km2, Estończycy nie poradziliby sobie na takiej powierzchni. 

Potrzebujemy naszej przestrzeni. 

Odkąd rozpoczęliśmy naszą przygodę z IPA w 1993 roku, mieliśmy 

wzloty i upadki. Stworzyliśmy własną wielką tradycję w postaci 

corocznych Dni Letnich, które wykraczają poza nasze granice.  

W tych latach uczestniczyło w nich wiele sekcji IPA z całego świata, 

a opinie były po prostu pozytywne. Daje nam to zaangażowanie  

i chęć kontynuowania tej tradycji i dalszego rozwijania imprezy  

z korzyścią dla naszej rodziny IPA. 

Jesteśmy niezmiernie dumni, że jako pierwsze sekcja możemy oficjalnie nosić emblemat IPA 

na mundurach policyjnych. To wyraźnie dowodzi, że wszystko jest możliwe, jeśli włożysz w to 

serce i duszę. Osiągnęliśmy to i wiele innych wspaniałych rzeczy, dzięki mocnym 

fundamentom, które położyły poprzednie Rady Krajowe. Dlatego chcielibyśmy wyrazić naszą 

szczególną wdzięczność naszym byłym Prezydentom: Priit Kelder, Heido Mägi, Raivo Küüt 

oraz Ain Lepikult! 

Mam zaszczyt być częścią sekcji estońskiej i całego IPA w tak trudnym czasie. Chociaż 

obecna sytuacja nakłada ogromne ograniczenia na nasze działania, musimy podtrzymywać 

ducha i znajdować nowe sposoby wykonywania naszej rutyny i misji. Wierzę, że pod koniec 

pandemii będziemy silniejsi i bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek.      

Uno Laas, Prezydent IPA Estonia. 
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70 lat IPA – SEKCJA ESWATINI 

 

IPA Eswatini, pod przewodnictwem Prezydenta W. W. Dlaminiego, dołącza niniejszym do 

rodziny IPA w obchodach 70. rocznicy powstania IPA. 

Z okazji rocznicy Sekcja IPA Eswatini przekaże dom należycie wybudowany przez Region IPA 

Manzini w 2020 roku dla potrzebującej rodziny: ośmioosobowej rodziny Msibi, która mieszka 

w jednopokojowym domu. Rodzina Msibi została zidentyfikowana przez Policję podczas 

badania spraw karnych w rejonie Malutha. 

Na zdjęciu poniżej – dom, który ma zostać podarowany rodzinie Msibi. 

 

 

 

Simangele Motsa, Sekretarz Generalny IPA Eswatini. 
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70 lat IPA – SEKCJA FINLANDIA 

IPA Finlandia – Sekcja Sportowa 

70. rocznica IPA była dla Sekcji Finlandia równie wyjątkowa, jak we wszystkich innych krajach 

i regionach. Chociaż Sekcja Finlandia nie zorganizowała specjalnej imprezy rocznicowej, miała 

kilka pamiętnych chwil w ciągu roku, zwłaszcza wokół imprez sportowych na świeżym 

powietrzu. 

W całej swojej historii IPA Finlandia organizowała imprezy sportowe dla swoich członków.  

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Sekcja Finlandia zbudowało własną drużynę 

na ogólnokrajową kampanię kolarską Kolometer Race. Z 76 członkami, zespół IPA Finlandia 

utworzył największą drużynę policyjną w kampanii. Podczas pandemii kolarstwo okazało się 

jednym z najpopularniejszych sposobów uprawiania sportu w Finlandii, z ponad 3000 

zarejestrowanymi drużynami i ponad 30 milionami kilometrów przejechanych na rowerze  

w samej tylko kampanii. 

Innym przykładem 

sportowego roku Sekcji IPA 

Finlandia był pierwszy w 

historii turniej piłkarski 

zorganizowany między 

pododdziałami IPA Finlandia. 

Cztery drużyny zebrały się w 

stolicy na turniej w wielkim 

duchu IPA i fair-play, jak 

widać na zdjęciu. 

Oprócz sportu Sekcja 

Finlandii wniosła swój wkład 

w edukacyjną stronę IPA, 

organizując  

i prowadząc seminarium internetowe na temat „Zwalczanie terroryzmu i brutalnego 

ekstremizmu”. We współpracy z Gimborn oraz IPA UK, webinarium składało się  

z 6 interesujących wykładów na temat terroryzmu oraz dwóch wykładów ekspertów z fińskiej 

Policji. 

We wtorek 17 listopada 2020 roku Sekcja IPA Finlandia przeszła do historii organizując 

coroczne spotkanie praktyczne po raz pierwszy. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 50 

członków z oddziałów IPA z całej Finlandii poprowadził Prezydent nasze sekcji Jari Kinnunen. 

Pomimo wyjątkowych, i pod wieloma względami mrocznych czasów, Sekcja IPA Finlandia 

mocno wierzy w przyszłość, w której pojawiają się młodzi i aktywni członkowie IPA oraz 

różnorodne kulturowo i bogate wydarzenia z przyjaciółmi IPA. 

Życzymy całej społeczności IPA Wesołych Świąt i jasności na rok 2021! 

Servo per Amikeco!       

Jorma Niemi, Wiceprezydent oraz Mikko Värri, Skarbnik,  IPA Finlandia. 
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70 lat IPA – SEKCJA FRANCJA 

 

Parada IPA na najpiękniejszej alei świata „Les Champs Elysées” podczas 36. Kongresu 

IEC w Paryżu w 2010 roku. 

Tego dnia, w piątek 10 września 2010 roku, słońce oświetla Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny. 

Wszyscy włożyli mundury i przygotowali flagę swojego kraju, aby pokazać, że ich sekcja IPA 

jest reprezentowana w Paryżu i bierze udział w prestiżowej defiladzie sekcji IPA, eskortowanej 

przez brygadę konną i policjantów ruchu drogowego. 

W oczekiwaniu na 

wyruszenie, koledzy w 

mundurach pozowali do 

zdjęć z ciekawskimi  

i entuzjastycznymi 

turystami. 

Kiedy rozległ się dźwięk 

gwizdka, ruch uliczny na 

Polach Elizejskich 

zatrzymał się, 

zapanowała cisza, czas 

stanął w miejscu, 

wszyscy na swoich 

miejscach, muzyka orkiestry z Prefektury paryskiej otworzyła paradę. Wszyscy ruszyli, 

chorągwie powiewały na wietrze, gdy szli w kierunku Łuku Triumfalnego, który dumnie stał 

przed nimi. 

Ruch wokół ronda Place de l’Etoile został zatrzymany, a my idziemy w eskorcie migających 

świateł, otoczeniu po obu stronach widzami, którzy są zaskoczeni i poruszeni widząc tylu 

umundurowanych policjantów z 60 krajów, zjednoczonych wspólnymi wartościami przyjaźni, 

braterstwa, równości i bez różnicy płci, rasy czy rangi, w doskonałym człowieczeństwie. 

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pod łukiem, złożyliśmy hołd wszystkim naszym poległym 

kolegom, rozpalając płomień pamięci i składając wieńce kwiatów. 

Obecne są władze i ambasadorowie, a ponieważ jesteśmy w przededniu smutnej rocznicy 

zamachu z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, mamy zaszczyt towarzyszyć J.E. 

Ambasadorowi USA wraz z żoną. 

Z należnym szacunkiem słuchamy hymnów narodowych Francji i USA, a następnie hymnu 

IPA w wykonaniu orkiestry Prefektury paryskiej. 

Ta pełna emocji ceremonia pozwala nam potwierdzić przyjaźń, która nas łączy, a także 

braterstwo, które nas ożywia, a ponadto przypomina nam, jak ważne jest okazywanie 

solidarności w trudnościach, jakie napotykamy w naszym zawodzie policjanta.       

Rose Lourme, Honorowy Prezydent IPA Francja. 
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70 lat IPA – SEKCJA NIEMCY 

 

 

Zarząd Federalny Sekcji IPA Niemcy składa gratulacje naszej międzynarodowej organizacji 

parasolowej z okazji 70. rocznicy IPA. 

Chcielibyśmy podziękować Arthurowi Troopowi, a także wszystkim byłym urzędnikom IPA  

i obecnym za ich niestrudzoną pracę nad sprawami IPA. 

Życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłość i do zobaczenia wkrótce osobiście!   

 

 

 

Horst W. Bichl, Prezydent IPA Niemcy. 
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70 lat IPA – SEKCJA GIBRALTAR 

Pozdrowienia od Sekcji IPA Gibraltar! 

Mieliśmy ciekawy rok z wieloma wyzwaniami, ponieważ 

jestem pewien, że wiele innych sekcji mierzyło się  

z przetrwaniem w wyniku pandemii. 

Na początku lockdownu, w pierwszej połowie roku, na 

Gibraltarze zebrał się Komitet IPA  

i rozpoczął się remont naszego pięknego klubu, który 

obejmował pomalowanie miejsca od stóp do głów oraz 

wiele prac pielęgnacyjnych w ogrodzie. 

Ponownie otworzyliśmy się pod koniec lipca  

z ograniczeniem przepustowości i zdecydowaliśmy się 

uczcić 70. rocznicę IPA organizując różne imprezy 

charytatywne, zbierając fundusze dla lokalnych 

organizacji charytatywnych, które ucierpiały z powodu 

braku funduszy w wyniku pandemii. 

Wśród tych organizacji znalazł się ośrodek Cancer Relief 

Gibraltar, dla którego zebraliśmy  1300 funtów oraz 

fundacja Animals in Need, dla której zebraliśmy 2400 

funtów. 

Zorganizowaliśmy również wydarzenia dla Gibraltar Samaritans, którzy byli bardzo wdzięczni 

za jakże potrzebny rozgłos, podnoszący świadomość fantastycznej pracy, jaką wykonują dla 

Wspólnoty Gibraltaru. 

 

Życzymy wszystkim naszym braciom i siostrom w Stowarzyszeniu wszystkiego najlepszego  

w okresie świątecznym i modlimy się, abyście wszyscy pozostali bezpieczni i zdrowi. 

Servo per Amikeco,      

 

Craig Philbin, Prezydent IPA Gibraltar. 
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70 lat IPA – SEKCJA GRECJA 

Sekcja grecka została założona w 18965 roku i uznana w tym samym roku na 7. Konferencji 

IEC w Barcelonie w dniu 29 września. 

Pionierami naszej sekcji byli Konstantinos Vasilakis, ówczesny 

podpułkownik żandarmerii, który był także Przewodniczącym 

Komitetu Założycielskiego, oraz nasi pozostali członkowie 

założyciele. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na 

nieżyjącego już Antonakisa Demestihasa, pierwszego 

wybranego Prezydenta Sekcji IPA Grecja. Wszystko to zostało 

zainspirowane wartościami założyciela naszego 

Stowarzyszenia, Arthura Troopa. Naszą sekcją sponsorską była 

Sekcja IPA Niemcy. 

W 1986 roku nasza sekcja kupiła 5 piętro w apartamentowcu 

przy ulicy Iktinou 2, w centrum Aten, o powierzchni 180 m2  

i w tym miejscu już od 34 lat bije serce naszej Sekcji Krajowej.  

W dniu 19 lipca 1995 zainaugurowano otwarcie naszego Domu 

IPA przy ul. Acharnon w Atenach, co dało początek działalności 

Domów IPA w naszym kraju. Następnie 14 czerwca 1997 roku 

otwarto Dom IPA w Salonikach. Obecnie mamy Dom IPA dla naszych członków na pięknej 

wyspie Chios, którą zarządza lokalny region, a dwa kolejne Domy zostały otwarte  

w ciągu ostatnich trzech lat w urokliwym Nymfaio na Florynie i egzotycznej wsi Sternes  

w Chani (Kreta). 

W 1982 roku ukazał się pierwszy numer naszego kwartalnika „IPA News”, a w 1992 roku 

wydano pierwszy kalendarz. 

Sekcja grecka zainicjowała na przestrzeni lat 

szeroki wachlarz innowacyjnych działań,  

a ponad 11 000 bardzo aktywnych członków, 

zarówno w służbie czynnej, jak  

i emerytowanych, znajduje się na szczycie 

pod względem ogólnej liczby członków w 

naszym wielkim Stowarzyszeniu. Nasza 

Sekcja wykazywała stałą i aktywną obecność 

na Kongresach Światowych, a także  

w Zarządzie Międzynarodowym: Ioannis 

Panousis pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza 

Generalnego w latach 2003-2006,  

a następnie został zastąpiony na tym 

stanowisku przez nieżyjącego już Georgiosa Katsaropoulosa w latach 2006-2009, po czym 

został Sekretarzem Generalnym IPA, stanowisko to piastował do śmierci w 2019 roku. W 2019 

roku Kyriakos Karkalis został wybrany Wiceprzewodniczącego IPA i przewodniczącego 

Komisji Społeczno-Kulturowej. 
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W 2016 roku nasza Sekcja została uhonorowana Światową Nagrodą IPA za solidarność i wielki 

wkład, jaki okazała w obliczu kryzysu uchodźczego, w szczególności dzieciom bez opieki, 

ściśle współpracując z UNICEF. 

Sekcja IPA Grecja zorganizowała 28. IEC w październiku 1998 roku. Od tego czasu odbyły się 

dziesiątki międzynarodowych wydarzeń: pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Policjantek  

w Heraklionie (Kreta) w październiku 2014 roku, Międzynarodowe Spotkanie Kierowników 

Domów IPA w tym samym roku, Międzynarodowe Sympozjum w starożytnej Olimpii, które 

odbyło się w 2016 roku, spotkania śródziemnomorskie, spotkania regionalne i wiele innych. 

Z dumą organizujemy Kongres Światowy IPA w 2022 roku. 

 

Zdjęcie grupowe podczas IEC w 1998 roku w Atenach, z udziałem Arthura Troopa 

 

Na Kongresie Światowym w Rumunii w 2011 roku nasza sekcja przedstawiła siedem 

podstawowych zasad IPA: przyjaźń, gościnność, humanizm, solidarność, jedność, 

uniwersalność i wolontariat. Na Kongresie Światowym w Kopenhadze w 2013 roku 

zaproponowaliśmy rezolucję pokojową przedłożoną ONZ. 

Cieszymy, że mogliśmy zostać Sekcją Sponsorską dla Sekcji IPA Serbia, Bułgaria, Rumunia  

i Cypr (w tej ostatniej we współpracy z Sekcją IPA Austria). 

W naszym życiu, jako członków IPA, czujemy, że wolontariat i wkład tworzą bardziej ludzki  

i gościnny świat. Będziemy energicznie kontynuować, odpowiadając wyzwaniom nowej ery. 

SERVO PER AMIKECO – SZCZĘŚLIWEGO 70-LECIA IPA!    

Vlassios Valatsos, Prezydent IPA Grecja. 

Vasillios Papas, Sekretarz Generalny IPA Grecja. 
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70 lat IPA – SEKCJA HONG KONG 

 

Od wybuchu epidemii koronawirusa Policja dokłada 

wszelkich starań, aby pomóc  

w zwalczaniu Covid-19. Policja uzyskała 

uprawnienia do egzekwowania nowych przepisów  

i aktywnie wspiera Ministerstwo Zdrowia  

w zadaniach związanych z zapobieganiem 

chorobom, kwarantanną. Policja podejmuje 

również wspólny wysiłek w walce z chorobą  

w społeczności. 

W celu zwalczania wirusa policjanci proaktywnie 

przeprowadzali inspekcje w restauracjach, barach  

i innych wyznaczonych lokalach, wystawiając 

mandaty karne tym, którzy naruszyli zakaz 

gromadzenia się i obowiązek noszenia masek. 

Chcąc kontrolować rozprzestrzenianie się chorób, funkcjonariusze Policji pomagają  

w zadaniach związanych z kwarantanną w granicznych punktach kontroli i ośrodkach 

kwarantanny. Prowadzą również wyrywkowe kontrole osób podlegających obowiązkowej 

kwarantannie. 

Aby skutecznie monitorować 

rozprzestrzenianie się wirusa, 

aktywowany jest System 

Wsparcia Działań w Sytuacjach 

Kryzysowych, który działa jako 

„superkomputer”, aby śledzić 

źródła infekcji i osoby, które 

wchodzą w kontakt  

z potwierdzonymi przypadkami. 

Policja połączyła się ze 

społecznościami, aby walczyć  

z Covid-19. Funkcjonariusze 

Policji z okręgów przyłączyli się 

do liderów lokalnej społeczności, aby rozprowadzać środki ochrony dla osób starszych  

i obywateli. Funkcjonariusze rozdawali także ulotki, aby zwiększyć świadomość opinii 

publicznej na temat środków zwalczania epidemii. 

Pracując w tym trudnym czasie Policja nadal łączy się z różnymi sektorami społeczeństwa, 

aby wygrać tę walkę z epidemią.        

Jack Tam, Prezydent IPA Hong Kong. 
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70 lat IPA – SEKCJA WĘGRY 

Drodzy Przyjaciele, 

Otrzymałem miłe, zaszczytne zadanie: w imieniu Prezydium Sekcji IPA Węgry i wszystkich jej 

członków, z radością witam członków wielkiej rodziny IPA z okazji 70. rocznicy powstania IPA 

w tej internetowej publikacji. 

Czytając ten biuletyn ożywa nasza 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 70 

lat: z historycznego punktu widzenia to nie 

jest znaczący czas, a le dla człowieka to całe 

życie. W przypadku organizacji, 

stowarzyszenie takie jak IPA jest już w wieku 

dorosłym, żeby nie powiedzieć obraźliwie – 

starym, ale przynajmniej doświadczonym, 

potrafiącym wykazać się poważnymi 

wynikami, mieć mocną przeszłość i wizję 

poważnej przyszłości, w dobrym tego słowa 

znaczeniu, społeczność zdolna do projekcji. 

Co wydarzyło się 70 lat temu? 

Arthur Troop, policjant z Lincolnshire, odważył się marzyć. Odważył się pomyśleć o „Servo per 

Amikeco”! Uważał, że policjantki i policjanci na całym świecie chcą jednego – zapewnienia 

bezpieczeństwa i pokoju ludziom, którzy tego potrzebują, którzy będą na nich liczyć. Odważył 

się pomyśleć, że niezależnie od rangi, płci, koloru skóry, języka, czy religii, między członkami 

organów ścigania mogą rozwinąć się relacje społeczne, kulturowe i zawodowe. Odważył się 

pomyśleć, że jego pomysł wkrótce znajdzie zwolenników, a dzięki pomocy pierwszych 

pionierów organizacja, którą przewidział, stanie się międzynarodowa. I jego marzenie się 

spełniło! 

Gdybyśmy mieli zasiąść przy świątecznym stole naszej wielkiej rodziny, ponad 400 000 

członków rodziny w 68 krajach na całym świecie świętowałoby teraz razem. Zamknijmy na 

chwilę oczy i wyobraźmy sobie to! Cudowny i podnoszący na duchu obraz! I z roku na rok 

coraz więcej nas siedzi przy tym stole, w największym pokoju, zrozumieniu i przyjaźni… 

W 1950 roku spełniło się „marzenie” Arthura Troopa. 39 lat później, najpierw kilka osób,  

a potem coraz więcej, moi koledzy stali się częścią tego snu. 

W 1989 roku na Węgrzech nastąpiła zmiana ustroju. Delegacja siedmiu policjantów z mojego 

rodzinnego miasta Sopron, małej miejscowości na granicy austriacko-węgierskiej, udało się 

do bliźniaczego miasta Sopron – Kempten w Niemczech. Moi koledzy usłyszeli tam najpierw 

o IPA i wkrótce zostali przyjęci jako członkowie stowarzyszeni. Kilka miesięcy później, kilka 

oddziałów austriackiej sekcji IPA zwróciło się do kolegów z Sopron, hrabstwa Vas, Veszprém 

i Budapesztu, których grupy chętnie dołączyły do IPA jako członkowie stowarzyszeni. 

Na początku grudnia 1990 powstało Stowarzyszeni Członków IPA Węgier. W 1991 roku na 

Kongresie Światowym w Wellington brawa były dla nas, dla Węgrów, członków węgierskiego 

IPA, ponieważ zapadła korzystna dla nas decyzja, ale zdecydowaliśmy również, że  
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zostaniemy członkami grupy żyjącej według zasad „Servo per Amikeco”. Jesteśmy wdzięczni 

za to wzniosłe doświadczenie w tamtym czasie oraz za to, że Sekcja IPA Austria była naszym 

mentorem i ułatwiła nam drogę podczas początkowych potknięć. 

Od tamtego czasu przeszliśmy długą drogę. My też dorośliśmy i w 2021 roku będziemy 

obchodzić 30-lecie. Być może najpiękniejszy wiek w życiu człowieka. Bycie osobą dorosłą, ale 

wciąż mającą urok młodości, wiedzę i doświadczenie zdobyte w szkole. W ciągu ostatnich 

trzech dekad zdobyliśmy duże doświadczenie, czasem w pocie czoła, czasem z udręką, ale 

też z mnóstwem radości, poczucia spełnienia, rozpoznawalności i uznania. 

Jesteśmy dumni z tworzenia wartości, które obecnie tylko my mamy wśród sekcji IPA. W 1998 

roku założyciel IPA odwiedził Węgry. Nasza ówczesna prezydentura zaprosiła go na 

uroczystość, podczas której Arthur Troop został zabrany helikopterem do miejsca, w którym 

poproszono go o odsłonięcie posągu IPA. Zasłona opadła i znalazł się obok posągu z brązu 

naturalnej wielkości. Jego oczy nie pozostały suche… Dwa lata temu, na zakończenie 

Konferencji Sekcji IPA Europy Środkowej i Wschodniej, mogliśmy zainaugurować nową 

przestrzeń publiczną nad brzegiem Dunaju w Rackeve, nazwaną Promenadą IPA. 

 
Inauguracja Promenady IPA, 2018 

Drodzy Przyjaciele! Jak zawsze mówię, wierzę, że misja IPA była, jest i będzie, tak jak 

przewidywał Arthur Troop… 

W imieniu Sekcji IPA Węgry życzę kontynuacji tej misji z niezachwianą wiarą i nadzieją, że 

każdego roku więcej członków zasiądzie przy wyimaginowanym, dużym, świątecznym stole 

rodziny IPA. 

Servo per Amikeco!          

 

Maria Mészáros, Wiceprezydent IPA Węgry. 
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70 lat IPA – SEKCJA ISLANDIA 

Zacząłem rok wakacjami na Dominikanie i mam wrażenie, jakby to było wiele lat temu. Byłem 

bardzo podekscytowany tym rokiem w IPA, ponieważ zaplanowaliśmy profesjonalne 

seminarium i zaplanowałem dla siebie i innych członków Zarządu Krajowego udział  

w spotkaniu Nordic Baltic, spotkaniu NEF i podjąłem plany na Kongres Światowy w Hiszpanii. 

Ponieważ to wszystko zostało odwołane lub przełożone, nie mogę się doczekać bardzo 

pracowitego 2021 roku. 

Sekcja IPA Islandia nie była w stanie 

zaplanować wydarzeń na ten rok, jak 

większość z Was. 

Islandzka Policja została podzielona na małe 

grupy, aby bronić się przed Covid-19, aby 

upewnić się, że Policja będzie funkcjonować, 

gdy policjanci zarażą się wirusem. Nie wolno 

nam spotykać się poza pracą ani spotykać 

się z innymi funkcjonariuszami z innych 

wydziałów. To bardzo utrudnia planowanie. 

Nadal musimy odbyć coroczne spotkania na 2020 rok. 

Nasz budżet jest w najlepszym stanie, dlatego z niecierpliwością czekamy na przyszły rok  

i postaramy się być jak najbardziej aktywni i zaprezentować co najmniej trzy 

spotkania/wydarzenia IPA. 

Zaraziłem się Covid-19 w połowie 

marca i siedziałem w domu przez 4 

tygodnie, zaczynając od 

kwarantanny, a następnie izolacji, 

kiedy zostałem zdiagnozowany. 

Nie zachorowałem, ale straciłem 

węch i smak. Nie czułem smaku 

whisky ani wina. 

Mogłem podróżować po Islandii  

w środku lata, kiedy Covid 

„odpoczywał”, i cieszyć się wspaniałą przyrodą Islandii. 

Moim zdaniem Islandia miała w tym wszystkim szczęście. Nie było żadnych protestów 

przeciwko ograniczeniom, nasza gospodarka była w przyzwoitym stanie, aby się z tym uporać. 

Czekamy na lepsze czasy i zapraszamy wszystkich na Islandię na wakacje. 

Miejmy oko na przyszłość i na motto IPA. 

Do następnego spotkania, 

          

Baldur Olafsson, p.o. Prezydenta/Sekretarz Generalny IPA Islandia. 
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70 lat IPA – SEKCJA IRLANDIA 

W imieniu Sekcji IPA Irlandia mam zaszczyt uczcić 70. rocznicę powstania Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji poprzez wkład w to specjalne wydanie Biuletynu IPA. 

Sekcja IPA Irlandia została afiliowana przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji na 

pierwszym Kongresie Światowym w 1955 roku, który odbył się w Paryżu. Nasza Sekcja była 

jedną z ośmiu sekcji zrzeszonych w IPA w 1955 roku, pozostałe siedem to sekcje Wielka 

Brytania, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia i Szwajcaria. 

Od tego spotkania w 1955 roku Sekcja IPA Irlandia ciągle się rozwijała, rekrutując nowych 

członków każdego roku. Liczba naszych członków wynosi obecnie 7 000. Profilowanie IPA  

i zachęcanie członków do udziału w działalności zawodowej, kulturowej i społecznej IPA jest 

procesem ciągłym od 1955 roku. Sekcja IPA Irlandia zapewnia doskonałe warunki 

kwaterunkowe i obecnie posiada i zarządza sześcioma domami, z naszą siedzibą główną  

w Dublinie, oraz inne nieruchomości położone w całej Irlandii, z których korzystają nasi 

członkowie i goście zagraniczni. 

Sekcja irlandzka nadal odgrywa znaczącą 

rolę w międzynarodowym życiu naszego 

Stowarzyszenia i była jedną z pierwszych 

sekcji, która w 1994 roku przybyła do Zamku 

Gimborn z w pełni przygotowanym 

seminarium. Nasza Sekcja nadal sponsoruje 

udział dwudziestu naszych członków  

w seminariach zawodowych w Zamku 

Gimborn każdego roku. 

IPA irlandzkie jest dumne z tego, że wielu 

spośród jego członków pracowało dla Komisji 

Międzynarodowych, a wielu z nich nadal 

odgrywa znaczącą rolę jako członkowie tych komisji. Pani Phyllis Nilan była pierwszym 

irlandzkim członkiem, który został wybrany do funkcji w PEB, a w 2019 roku Sekcja IPA Irlandia 

z radością wspierała Michaela Walsha w jego kandydaturze do IEB. Nasza sekcja z radością 

przyjęła wiadomość o mianowaniu Michaela na stanowisko Skarbnika ds. Finansów IPA. 

Jestem zaszczycony wyborem na urząd 10-go Prezydenta Sekcji IPA Irlandia. Każdy 

Prezydent i wszystkie Krajowe Komitety Wykonawcze, członkowie Komitetów Regionalnych  

i Oddziałów poświęcali swój czas na pielęgnowanie wizji naszego wielkiego założyciela, 

Arthura Troopa, zapewniając w ten sposób członkom naszej sekcji i naszym zagranicznym 

gościom usługi IPA w prawdziwym etosie motta naszego Stowarzyszenia – Servo per 

Amikeco, „Seirbhís trí Chairdeas”, w naszym ojczystym języku gaelickim. Służba przez 

Przyjaźń. 

Sekcja Irlandia składa hołd naszemu założycielowi Arthurowi Troopowi i wszystkim członkom 

IPA, którzy przez ostatnie 70 lat służyli Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji. Życzymy 

wszystkim sekcjom i wszystkim członkom IPA wszystkiego najlepszego w przyszłości. 

Bądźcie bezpieczni,         

Connor O’Higgins, Prezydent IPA Irlandia. 
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70 lat IPA – SEKCJA IZRAEL 

 

Afiliacja:      15 maja 1963, IEC Oslo 

Sekcje sponsorskie:     Sekcja IPA UK 

Liczna członków na początku 2020:   23,750 

Goszczone kongresy:     1968 (Netanja), 2012 (Eilat) 

Obecny Prezydent:     Yacov Terner 

Strona web:      www.ipa-israel.org.il 

 

Wgląd z Sekcji: 

 

Początki 

Pierwsi stowarzyszeni członkowie IPA w Izraelu 

pojawili się w 1960 roku, a do 1962 roku 

powołano gotową do uznania Komisję ds. 

Powołania Sekcji. Szóste posiedzenie IEC  

w Oslo w Norwegii w 1963 roku otworzył drzwi 

sekcji Izrael. Założyciel hans Shlaymer został 

pierwszym Prezydentem sekcji. 

Sekcja IPA Izrael była pierwszą sekcją poza 

Europą i pierwszą – i wciąż jedyną – na Bliskim 

Wschodzie. 

Po zaledwie 5 latach Sekcja IPA Izrael była 

gospodarzem IX posiedzenia IEC w 1968 roku, 

które odbyło się w Akademii Oficerskiej w Netanji. Drugim kongresem zorganizowanym przez 

IPA Izrael był Kongres Światowy w 2012 roku w Eljacie z 450 uczestnikami i 490 uczestnikami 

Tygodnia Przyjaźni, co czyni go największym kongresem IPA w historii Stowarzyszenia. 

Po Prezydencie Hansie Shlaymerze, dwaj kolejni Prezydenci byli Komendantami Policji; trzeci 

Komendant został Prezydentem w 2001 roku i pełni urząd do dzisiaj: Yacov Terner. 

Fakty na temat Sekcji 

W tym roku sekcja jest bliska przekroczenia bariery 24 000 członków. 

Sekcja IPA Izrael rekrutuje ponad 1000 członków rocznie, tracąc około 600 członków  

z przyczyn naturalnych. 

Składka członkowska w IPA Izrael jest jedną z najwyższych w IPA, a członkowie płacą 10 euro 

miesięcznie. Odzyskują oni jednak prawie wszystkie zapłacone pieniądze za pomocą karty  

http://www.ipa-israel.org.il/
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podarunkowej; oraz dla projektów ze 120 branż, takich jak kultura, sport, podróże. Budżet jest 

osobisty, a wszystkie działania są rejestrowane w systemie komputerowym. 

Sekcja liczy 120 oddziałów, a wybory odbywają się co 4 lata. Zarząd Krajowy, „parlament” IPA 

Izrael, składa się z 200 członków, a wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące sekcji 

wymagają zatwierdzenia przez „parlament”. 

 
XX Kongres Światowy IPA 2012, Eliat, Izrael – zdjęcie grupowe 

IPA Izrael to jedyna sekcja, w której wszyscy członkowie mogą brać udział w wyborach. 

Plan pracy Krajowego Komitetu Wykonawczego opiera się na badaniach strategicznych  

i planowaniu długoterminowym, wspomaganym przez spotkania liderów planu strategicznego 

z szefami oddziałów, gdzie plan jest formułowany przed przedstawieniem go KKW  

i ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy. 

Członkami IPA mogą zostać czynni lub emerytowani 

funkcjonariusze Policji, wolontariusze Policji  

i pracownicy Służby Więziennej. 

Główne cele IPA Izrael na najbliższe kilka lat to 

rekrutacja większej liczby młodych policjantów, 

wzmocnienie oddziałów o służących policjantów oraz 

pomoc naszym kolegom w walce z koronawirusem. 

Sekcja IPA Izrael oferuje wiele 

programów i projektów dotyczących 

rekrutacji, szkolenia zawodowego 

personelu, goszczenia w Izraelu oraz 

wydarzeń wielokulturowych. 

Aby to wszystko zobaczyć i poznać 

nowych przyjaciół, którzy zarządzają tymi 

wszystkimi projektami powinniście 

przyjechać i odwiedzić Izrael – wszyscy będziecie mile widziani! 

           

Eran Israel, Sekretarz Generalny IPA Izrael. 
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70 lat IPA – SEKCJA WŁOCHY 

Największe międzynarodowe wydarzenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 

W 1996 roku jako Przewodniczący 

Oddziału w Wenecji, we współpracy  

z administracją miejską Jesolo 

zorganizowałem 1. Edycję 

„Międzynarodowego Tygodnia Policji”, 

odbywającego się co dwa lata wydarzenia, 

które trwało 9 edycji, ostatnia odbyła się w 

2013 roku. Od tego czasu obchodzenia 

Międzynarodowego Tygodnia Policji nie 

jest już możliwe z powodu kryzysu 

gospodarczego i nasilenia się terroryzmu. 

Wyjątkowe na świecie wydarzenie trwające 8 dni, które spełniło wiele celów naszego 

Stowarzyszenia: aspekt zawodowy z międzynarodowym seminarium; współpraca między 

włoskimi siłami policyjnymi i wszystkimi krajami uczestniczącymi w połączeniu ze służbami 

patrolowymi przez cały tydzień; bliskość obywateli z paradami, podczas których wszyscy 

maszerowali w mundurach, wielu przyjeżdżało nawet samochodami służbowymi z zagranicy, 

a także koncerty policyjnych orkiestr w mundurach (Policja Państwowa, Policja Penitencjarna, 

Policja Austrii, Orkiestra Wojskowa); i wreszcie przyjaźń między członkami, kontakt i bliskość 

między uczestnikami, a w ostatnim Międzynarodowym Tygodniu Policji uczestniczyło 29 sekcji 

IPA. 

 

Nie zapomnimy ile pracowaliśmy nad jego realizacją, koniecznymi kontaktami ze wszystkimi 

dowództwami i wydziałami Policji w Rzymie, z władzami politycznymi i Ministerstwami w celu 

uzyskania zezwoleń i upoważnienia do używania języka włoskiego i zagranicznych 

funkcjonariuszy Policji i pojazdów, aby zaangażować lokalną administrację i wymiar 

sprawiedliwości, których czas reakcji jest, jak można się spodziewać, bardzo długi. 

Trudno też będzie zapomnieć o satysfakcji po każdej edycji, po każdym tygodniu; Trudno jest 

przypomnieć sobie wszystkie osoby, które w nich uczestniczyły, od władz po przyjaciół  

i członków z całego świata, takich jak Anabela Alferes, która niestety odeszła, po Prezydentów 

IPA Michaela Odysseosa i Pierre-Martina Moulina. 

Kto wie, może w przyszłości ktoś będzie kontynuował tę imprezę… byłoby miło!  

Diego Trolese, Prezydent IPA Włochy. 
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70 lat IPA – SEKCJA JAPONIA 

 

 

Gratulacje z okazji 70. rocznicy!  

My, Sekcja Japonia, życzymy członkom IEB, IAC i wszystkim 

członkom sekcji IPA na całym świecie ciągłych sukcesów i szczęścia 

w nadchodzących latach. 

Obecnie Covid-19 wywiera ogromny wpływ na różne aspekty naszego 

życia na całym świecie, w tym na działalność IPA, jednak zbierzmy się 

razem, aby stawić czoła i przeciwdziałać temu bezprecedensowemu 

wyzwaniu dzięki naszym mocom solidarności, przyjaźni i ducha IPA. 

Jesteśmy i zawsze będziemy tu dla Was wszystkich i nie możemy się 

doczekać spotkania z Wami przy następnej możliwej okazji w Japonii lub w innych miejscach 

na świecie. 

KAMPAI! (Na zdrowie!) I wszystkiego najlepszego z okazji 70-lecia IPA! 

Z najlepszymi życzeniami, 

Servo per Amikeco,  

Masahito Kanetaka, Prezydent IPA Japonia. 
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70 lat IPA – SEKCJA KAZACHSTAN 

Najważniejsze informacje o IPA Kazachstan 

Spotkanie IEB w Ałmaty w marcu 2018 roku 

W dniach 5-10 marca 2018 roku w Kazachstanie, w mieście Ałmaty odbyło się posiedzenie 

robocze IEB z udziałem Prezydenta IPA Pierre-Martina Moulina (Szwajcaria), Wiceprezydenta 

IPA i Przewodniczącego Komisji Społeczno-Kulturowej Gal Sharon (Izrael), 

Przewodniczącego Komisji ds. Relacji Zewnętrznych Aleksieja Gankina (Rosja), 

Przewodniczącego Komisji Zawodowej May-Britt Ronnebro (Szwecja), Kierownika 

Administracji Stephena Crockarda (UK), Skarbnika ds. Finansów Wolfganga Gabrutscha 

(Austria), a także Kierownika biura IAC Elke Schülpen-Roberts (UK). 

 
Grupowe zdjęcie członków Zarządu IPA Kazachstan z członkami IEB, Ałmaty 2018 

 

Wizyta delegacji IPA Kazachstan w Izraelu, marzec 2019 

Delegacja kazachstańskiej sekcji IPA odwiedziła Izrael w okresie 28-31 marca 2019 roku, 

gdzie uczestniczyła w dorocznej konferencji izraelskiej sekcji IPA w Tel-Awiwie z udziałem 

delegatów z 14 sekcji IPA. 

W trakcie wizyty Sekcja IPA Izrael zorganizowała spotkania z kierownictwem Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Publicznego Izraela, wycieczkę do świętych miejsc w Jerozolimie i innych 

miastach Izraela. Na tych polubownych spotkaniach zebrali się policjanci z całego świata. 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – 70. ROCZNICA GRUDZIEŃ 2020 58 

 

 

 

 
Zdjęcia z wizyty Sekcji IPA Kazachstan w Izraelu 

 

Mini turniej piłkarski upamiętniający żołnierzy pokoju, czerwiec 2019 

W dniu 8 czerwca 2019 roku w mieście 

NurSultan odbył się mini turniej piłkarski ku 

czci żołnierza sił pokojowych, płk. 

Nischanskiy NN, przy wsparciu 

Republikańskiej Rady Weteranów 

Departamentu Spraw Wewnętrznych  

i Gwardii Narodowej Kazachstanu, 

poświęcony 30. rocznicy wycofania wojsk 

radzieckich z Afganistanu. 

W turnieju wzięło udział 8 drużyn Centrali 

MSW Republiki Kazachstanu, Departamentu 

Spraw Wewnętrznych miast NurSultan, Sekcji IPA Kazachstan, a także Związku Żołnierzy 

Afganistanu. 

Zaproszono także członków rodzin i bliskich 

żołnierzy sił pokojowych, którzy polegli na 

służbie wojskowej. Zwycięskie drużyny 

otrzymały dyplomy, medale, a także cenne 

upominki. Turniej odbył się na najwyższym 

poziomie w kompleksie sportowym Alatau 

MSW Kazachstanu, gdzie młodzi policjanci 

otrzymali również lekcję na temat promocji 

patriotyzmu w odniesieniu do pamięci 

żołnierzy sił pokojowych poległych w służbie.        

 

 

 

 

Marat Nurgaliyev, Prezydent IPA Kazachstan. 
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70 lat IPA – SEKCJA KENIA 

59 wsoaniałych lat w służbie ludzkości 

To, co zaczęło się 59 lat temu, w ówczesnej brytyjskiej kolonii i protektoracie Kenii, jest dziś 

siłą regionalną, kształtującą ideały Policji w kraju, przynoszącą nadzieję tym, którzy są na 

skraju utraty nadziei i tworzącą wyjątkową rodzinę dla policjantów i ich bliskich, gdzie zabawa 

i śmiech są zapewnione w relaksującej atmosferze prawdziwej i czystej przyjaźni. 

 

Twórcy naszego dokumentu założycielskiego mieli wiarę, mimo że żyli w trudnych czasach, 

kiedy Kenia walczyła o niepodległość, że przyjaźń przekroczy ich rychłe odejście,  

a stowarzyszenie, które utworzyli, będzie żyło poza ich egzystencją. Większość dzisiejszych 

członków Sekcji IPA Kenia jeszcze się nie urodziła, a kilku, którzy jeszcze żyją było tylko 

dziećmi w 1961 roku. Duch tego dokumentu nadal utrzymuje się i kształtuje nasze rozmowy  

w kierunku lepszej przyszłości. Gratulujemy tym odważnym pionierom wiary, jaką pokładali  

w wielkich mieszkańcach Kenii. 

Dziś Sekcja IPA Kenia odgrywa ważną rolę w ochronie środowiska poprzez swój flagowy 

projekt „MOJE DRZEWO, MÓJ POKÓJ, MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, działalność charytatywną 

skierowaną do szkół, domów dziecka i narażonych społeczności, a co najważniejsze 

promowanie ideałów Policji poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów specjalizujących się 

w budowaniu potencjału wśród funkcjonariuszy. 

Kiedy wraz z resztą świata świętujemy 70 lat naszego istnienia, przypomina nam się nasza 

przewodnia filozofia „Służba przez Przyjaźń” i raz jeszcze potwierdzamy nasze 

zaangażowanie w pielęgnowanie skarbów i utrzymanie ich w przyszłości.    

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia. 
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70 lat IPA – SEKCJA ŁOTWA 

 

Wielu z nas nie było jeszcze na świecie, kiedy policjanci z całego świata zaczęli łączyć się  

w jedną wielką rodzinę. 

Nie będę teraz mówić o osiągnięciach Stowarzyszenia przez lata jego istnienia. Powiem  

o uczuciach i możliwościach, jakie daje nam wszystkim IPA. 

IPA to duma – bycia częścią rodziny – i reprezentowania naszej Policji krajowej na świecie. 

IPA otwiera drogę do doskonalenia zawodowego i osobistego. 

IPA daje możliwości spojrzenia poza horyzont. 

IPA tworzy iskry radości w oczach ludzi podczas spotkań z przyjaciółmi. 

A co najważniejsze, IPA to przyjaźń i wsparcie, którego nie są w stanie kupić żadne pieniądze 

na tym świecie – to rzeczywiste, prawdziwe i niezawodne. To najwyższa wartość IPA. 

Mam nadzieje, że wszyscy mamy siłę, aby przetrwać te czasy, a także siłę i inspirację, aby 

zachować, rozwijać i nadal z honorem przedstawiać światu ideę IPA!     

 

 

Niech żyje IPA! 

Ilze Ungure, Prezydent IPA Łotwa. 
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70 lat IPA – SEKCJA LESOTHO 

Seidem dekad IPA przywiodło nas z powrotem do wspomnień: 

840 miesięcy mądrości – zainspirowanych wizją sierż. Arthura Troopa (założyciela IPA); 

3 652 tygodni przyjaźni – podzielone między Sekcje IPA na całym świecie; 

25 567 dni służby – oddani członkowie IEB, Prezydenci, personel IAC i członkowie IPA; 

613 605 godzin śmiechu – wspólnie podczas Kongresów Światowych i wszystkich działań IPA; 

36 816 300 minut cierpienia – kiedy nasi towarzysze ginęli na służbie; 

2 208 978 000 sekund nadziei – przezwyciężania przeszłych udręk – a gdy pandemia Covid-

19 dobiegnie końca – rodzina IPA znów się zjednoczy. 

Sekcje odniosły niezliczone korzyści dzięki temu szlachetnemu Stowarzyszeniu, z Sekcją IPA 

Lesotho bez wyjątku: 

Zawodowe – Lesotho zyskało dzięki spotkaniom i Kongresom Światowym; 

Przyjacielskie – między naszymi członkami utworzyły się sieci przyjaźni; 

Kulturowe – wprowadziliśmy coroczne konkursy kulturowe; 

Społeczne – potrzebujące społeczności przez lata są wspierane przez naszą Sekcję. 

 

Z głęboką wdzięcznością i szczerym uznaniem wspominamy szlachetną pracę zainicjowaną 

przez sierż. Arthura Troopa. Na koniec chcielibyśmy docenić ulepszenia wdrożone przez IEB 

i nie możemy się doczekać kiedy wszystkie departamenty Policji w różnych krajach ujednolicą 

i zharmonizują globalne strategie policyjne, przystępując do IPA. Złożoność przestępców nie 

będzie już wyzwaniem prawnym, gdy standardy operacyjne zostaną zsynchronizowane. 

Servo per Amikeco,         

Thato Mokoteli, Sekretarz Generalny IPA Lesotho. 
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70 lat IPA – SEKCJA LITWA 

Drodzy członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, 

Każda rocznica to zawsze dobra okazja aby 

zatrzymać się i ocenić obraną drogę. W latach 

pięćdziesiątych, bez dużego doświadczenia 

w komunikacji międzynarodowej, trudno nam 

było wyobrazić sobie jaka organizacja się 

narodzi. Archiwalne dokumenty i stare 

fotografie przenoszą nas w dawne lata, kiedy 

pełni entuzjazmu i wiary w ideę „Servo per 

Amikeco”, podobnie jak wiele innych działów, 

położyliśmy podwaliny pod powołanie 

litewskiej Sekcji IPA w 1994 roku. 

Lata w naszej organizacji były pełne zmian, ale wychowały i zmobilizowały nas do stworzenia 

dużej rodziny zawodowej, ujawniających utalentowanych, ciekawych, wykształconych ludzi 

oraz tworzących tradycje jednoczące policjantów na całym świecie. 

Możemy być dumni, że litewska Sekcja IPA jest zawsze zauważalna i ceniona w litewskiej 

społeczności policyjnej jako stabilny partner wspierający innowacyjne pomysły i zmiany, które 

przenoszą Policję na wyższy poziom rozwoju technologicznego i inwestycji w policjantów. 

Każdy z nas kojarzy IPA jako społeczność bez granic, która przyjaźnią buduje pomosty między 

policjantami z różnych krajów. Członkostwo w IPA otworzyło drogę dla wielu z nas i pomogło 

nam znaleźć podobnie myślących kolegów w innych krajach. 

Z okazji tej pięknej rocznicy 

Sekcja litewska pragnie 

podziękować tym, którzy 

stworzyli, podnieśli i wzmocnili 

IPA. Dla wszystkich, którzy 

uważają, że największa 

organizacja policjantów jest 

przeciwwagą dla codziennego 

życia, jest miejscem dla 

wszystkich aktywnych członków 

społeczności, ceniących 

zawodową solidarność i przyjaźń. W ciągu ostatnich 70 lat IPA stała się organizacją 

międzynarodową, która ma niezapomnianą twarz, która nie wymaga makijażu. Jest jak 

dojrzała marka, która zawsze potrafiła zmieniać się z duchem czasu, ale zachowała swoją 

oryginalność, młodzieńczy optymizm, który był i jest inspirowany łączącą nas ideą – „Służyć  

w Przyjaźni”. 

SERVO PER AMIKECO!       

Vytautas Pliuskus, Prezydent IPA Litwa. 
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70 lat IPA – SEKCJA LUKSEMBURG 

70 lat i wciąż rośnie w siłę 

Luksemburg jako pierwszy z mniejszych krajów został członkiem IPA w Stuttgarcie w 1961 

roku. Przygotowania rozpoczęto już w 1960 roku. Euforyczni członkowie założyciele 

natychmiast wdrożyli myśli Arthura Troopa. Zaczęli od zorganizowania przyjacielskich wizyt  

w sąsiedzkich krajach i skierowali IPA na właściwą ścieżkę, którą kontynuujemy dzisiaj. 

Ten sam pomysł wciąż napędza kobiety i mężczyzn 

odpowiedzialnych za IPA w Luksemburgu. Jako mały kraj 

Luksemburg może być dumny ze swoich 1750 członków. Razem 

udało nam się ustawić IPA jako bardzo ważnego aktora 

społecznego w Wielkim Księstwie, odgrywającego wpływową 

rolę, dobrze ugruntowaną w Policji. 

IPA ewoluowało przez lata. Sekcji luksemburskiej udało się stale 

dostosowywać i stawiać czoła nowym wyzwaniom. 

Luksemburg zawsze był dobrze reprezentowany w Zarządzie Międzynarodowym: Prezydent 

Armand Jaminet wprowadził IPA w nowe tysiąclecie w 2000 roku, Romain Miny przez 19 lat 

służył w Międzynarodowym Ministerstwie Skarbu, a różni członkowie Sekcji luksemburskiej 

zasiadali w szeregach komisji. 

Kongres Światowy, który odbył się w Luksemburgu w 1994 roku, a następnie Międzynarodowe 

Spotkanie Młodzieży w 1999 roku, z pewnością można uznać za dwa główne wydarzenia, 

które współorganizowaliśmy z naszymi niemieckimi kolegami. 

Współpraca z kolejnymi Dyrektoratami Policji i Żandarmerii układała się harmonijnie przez 60 

lat naszego istnienia i zawsze mogliśmy liczyć na ich wsparcie. 

Nasza stała międzynarodowa działalność w zakresie podróży, zaangażowanie charytatywne  

i liczne imprezy towarzyskie, które organizujemy, są główną siłą rozwijającą charyzmę IPA. 

Nasze wysiłki w zakresie profilaktyki utorowały nam drogę przez 

ostatnie 60 lat , ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych 

członków naszego społeczeństwa. Stworzyliśmy „Poli”, dla 

przykładu, maskotkę Sekcji IPA Luksemburg, która dociera do 

tysięcy dzieci, zapewniając dostosowane do wieku informacje 

ostrzegające o zagrożeniach i przybliżające Policję. 

Zakończmy retrospekcją do innego ważnego wydarzenia 

profilaktycznego w listopadzie 1989 roku. Tym razem grupą 

docelową była wyższa grupa wiekowa: nasza grupa 

antynarkotykowa zgromadziła ponad 7000 młodych ludzi, którzy 

przybyli w jedno popołudnie. Wydarzenie to, wspierane przez 

rząd Luksemburga trafiło na dobre nagłówki gazet i zapewniło 

dużą widownię. 

Jest to między innymi jeden znaczący przykład, który wzmacnia naszą determinację  

i motywuje nas do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby utrzymać ducha IPA przy życiu  

w nadchodzących dziesięcioleciach.         

Eugene Thommes, Prezydent Honorowy/Wiceprezydent IPA Luksemburg. 



 

  

BIULETYN IPA – 70. ROCZNICA GRUDZIEŃ 2020 64 

 

 

 

70 lat IPA – SEKCJA MAKAU 

W imieniu Sekcji IPA Makau chciałbym pogratulować naszym braciom i siostrom ze światowej 

rodziny IPA z okazji 70-lecia Stowarzyszenia. 

Bardzo cenimy aktywny wysiłek i wkład, jaki wszyscy wnieśli w Stowarzyszenie. Wierzymy, że 

ta przyjaźń może naprawdę połączyć ludzi z różnych środowisk, i że odnaleziony pokój 

pozostanie w naszym życiu na zawsze. 

 

Sekcja Makau została zrzeszona w Rumunii w 2011 roku. Była 

to motywacja i inspiracja dla Policji w Makau do zaangażowania 

się w działania międzynarodowe w celu ułatwienia interakcji z 

Policją na całym świecie. Nie tylko w ramach wymiany 

zawodowej, ale chcielibyśmy również wyrazić najgłębsze 

uznanie dla każdej sekcji za dzielenie się z nami swoimi 

historiami i kulturą. Korzystamy z okazji, aby odwzajemniać gest. 

W długiej historii kultury chińskiej alkohol jest nie tylko bytem 

materialnym, ale także symbolem duchowym, kulturowym, a 

nawet braterskim. Z tej okazji Sekcja IPA Makau wydała 

specjalną edycję Baijiu (chiński alkohol) dla ludzi na całym 

świecie, aby szerzyć chińską kulturę winiarską, a także ducha 

naszego motto. 

W okolicznościach panującej pandemii, dochody ze sprzedaży 

Baijiu zostaną przekazane na pomoc naszym członkom w 

potrzebie.   

Marco Lei, Asystent Prezydenta IPA Makau. 
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70 lat IPA – SEKCJA MALTA 

Sekcja Malta została przyjęta jako pełnoprawny członek IPA w dniu 30 

kwietnia 1964 roku podczas Kongresu Światowego, który odbył się  

w Blackpool w Wielkiej Brytanii, po złożeniu formalnego wniosku o pełne 

członkostwo, zanim Malta uzyskała niepodległość. Sekcja jest niezależna 

i zarządzana przez Krajowy Komitet Wykonawczy wybierany co cztery 

lata na posiedzeniu Krajowej Rady Wykonawczej. Podstawowe zasady  

i cele stowarzyszenia wywodzą się z jego motto w Esperanto – Servo per 

Amikeco – Służba przez Przyjaźń. 

Naszym głównym celem jest zachęcanie do wymiany, wyjazdów indywidualnych i grupowych, 

rozwijanie działalności społecznej i kulturalnej oraz wymiana doświadczeń zawodowych. 

Zarejestrowane jako stowarzyszenie non-profit, jedynym źródłem dochodu Sekcji IPA Malta 

jest składka członkowska, która w porównaniu z kwotami płaconymi przez członków w innych 

sekcjach jest dość skromna. Jednak przez lata zawsze staraliśmy się rekrutować nowych 

członków. Fakt ten nie odzwierciedla dużej liczby osób, które biorą udział w naszych 

wydarzeniach. 

W konsekwencji, finansowo, sekcja jest dość ograniczona w swojej działalności. W większości 

przypadków, gdy delegaci uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach za granicą, 

reprezentując Maltę z naszymi zagranicznymi kolegami, odbywa się to na własny koszt  

(z wyjątkiem Kongresu Światowego), ponieważ Sekcja nadal nie jest w stanie pokryć kosztów 

podróży. Niemniej jednak, chociaż takie trudności istnieją, a Malta jest jedną z najmniejszych 

sekcji, ilekroć nasi delegaci przychodzą na takie spotkania, są szanowani, produktywni  

i bardzo dobrze pasują do reszty delegatów. 

Do tego stopnia, że podczas Kongresu Światowego w Słowenii w 2006 roku, po raz pierwszy, 

jeden z naszych członków został wybrany przez delegatów na stanowisko audytora 

wewnętrznego PEB. Przez te wszystkie lata każdy Komitet Wykonawczy starał się jak najlepiej 

rozwijać Sekcję Malta i poprawiać swoją pozycję. Były chwile, kiedy udało się osiągnąć i czasy, 

kiedy postęp nie był taki duży, jak pożądany. Jednak dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy, powoli, 

ale systematycznie, w miarę upływu lat Sekcja Malta zdołała odnotować postęp, zwłaszcza na 

froncie międzynarodowym. 

Sekcja IPA Malta, poza udzielaniem pomocy swoim członkom, lokalnie i podczas wyjazdów 

za granicę, zwłaszcza ze względów zdrowotnych, zdołała również wnieść swój wkład w branżę 

turystyczną, zachęcając i sprowadzając na nasze brzegi dużą liczbę grup IPA z całego świata. 

Pomoc dla osób spędzających wakacje na wyspie była jeszcze większa, nie wspominając  

o postojach zagranicznych kolegów w porcie w Valletcie podczas rejsów po Morzu 

Śródziemnym. 

Sekcja maltańska, poprzez swój komitet i członków, po cichu wykonuje znaczącą pracę na 

zasadzie dobrowolności na rzecz społeczności. Zarząd pragnie podziękować wszystkim 

osobom i instytucjom, które od czasu do czasu wspierały i pomagały naszemu stowarzyszeniu. 

W imieniu Krajowego Komitetu Wykonawczego Sekcji IPA Malta życzę wszystkim Wesołych 

Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, mając nadzieję, że będzie on lepszy niż obecny, i że 

zawsze będziecie bezpieczni.     

Neville Marcieca, Prezydent IPA Malta. 
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70 lat IPA – SEKCJA MAURITIUS 

Silniejsi po LXX 

Rok 2020 rozpoczął się z tymi samymi wieloletnimi tradycjami i zwyczajami obchodów Nowego 

Roku, a na Mauritiusie był często określany jako rok pełen dobrego wina (2020 = Vin Vin –

język kreolski – przyp. tłum.). Bardzo wielu przewidziałoby rok kwarantanny (quarantaine t.j. 

20 + 20 = 40). Czy nam się to podoba czy nie, pandemia Covid-19 nauczyła nas znaczących 

lekcji. Krótko mówiąc, zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy bezbronni, ale zawsze 

możemy żyć w najprostszy możliwy sposób, o ile mamy zaspokojone pięć podstawowych 

potrzeb, a mianowicie schronienie, pożywienie, wodę, tlen i sen. Cóż, w obecnej sytuacji 

niektórzy mogą dodać szóstą, czyli dobry stan zdrowia. 

Podczas kryzysu związanego z Covid-19 większość ludzi ograniczała się do swoich bliskich. 

Niestety sytuacja nie była podobna w przypadku osób na pierwszej linii frontu, zwłaszcza 

lekarzy, funkcjonariuszy Policji i innych osób, które przedłożyły swoje obowiązki ponad swoje 

podstawowe dobro. Funkcjonariusze ci rzeczywiście umieścili swoje bezpieczeństwo, 

dobrobyt i komfort na ostatnim miejscu z listy priorytetów, tak aby obywatele mogli spokojnie 

odpoczywać i oddychać w swojej strefie komfortu. Bez wątpienia z szacunkiem zasłużyli na 

miano współczesnych super bohaterów, narażając się na ryzyko zarażenia wirusem, co nie 

różniło się zbytnio od wojny światowej. W obecnym scenariuszu wróg nie był widoczny, co 

znacznie utrudniało walkę. 

 
Zapewnianie wsparcia podczas wycieku ropy z masowca Wakashio   

W tym samym czasie Sekcje IPA na całym świecie musiały dostosować swoje cele do 

spełnienia odpowiednich planów działania i zaplanowanych terminów, zarówno na poziomie 

zawodowym, jak i kulturowym. Byliśmy świadkami odwołań wielu wydarzeń i odkładania 

działań, które wiązałyby się z podróżowaniem przez granice. Unieważnienie wielkiego 

wydarzenia upamiętniającego 70. rocznicę było z pewnością smutnym momentem. Ale jak  
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słusznie powiedziano, lepiej być bezpiecznym niż żałować. Decyzja podjęta przez IEB była 

bolesna, ale słuszna. Jednak dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych i obecnego 

oprogramowania, wiele działań IPA było prowadzonych online, tak jak zdalny Kongres 

Światowy i wiele konferencji zawodowych. Ponadto każda sekcja podjęła inicjatywę 

zorganizowania różnych wydarzeń z okazji 70-lecia IPA. 

 
Skromna pomoc członków IPA dla pielgrzymów 

Sekcja IPA Mauritius, pomimo dużego rozmieszczenia jej członków do działań związanych  

z sytuacją Covid-19, w połączeniu z niefortunnym przypadkiem Wakashio, zdołała utrzymać 

sztandar IPA w górze dzięki kilku działaniom. Wypełniając nasze obowiązki zawodowe, a także 

misję IPA, przetrwaliśmy wypaleni i zmęczeni, koniec końców byliśmy przepełnieni dumą  

i honorem za nasz skromny wkład w rozwój społeczności. 

 
Pomoc dla rezydencji Pana Jolicoeura w Bambous 

Zdjęcia, które możecie zobaczyć przedstawiają niektóre z głównych wydarzeń 

zorganizowanych przez IPA Mauritius z okazji 70. rocznicy i 51. rocznicy powstania naszej 

Sekcji, od programów społecznych po kulturalne, które są realizowane w ramach 

odpowiednich komisji. 

Rodzina IPA jest odważna odnajdując na całym świecie nowe normy w przestrzeganiu motta 

„Servo per Amikeco”. Co więcej, jako funkcjonariusze Policji, pozostajemy jednym  

z narodowych drogowskazów nadziei, bezpieczeństwa i ryzyka, wobec tego co nadejdzie… 

Udanych obchodów 70-lecia.          

Outam Kumar Guness, Prezydent IPA Mauritius. 
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70 lat IPA – SEKCJA MOŁDAWIA 

 

W 2020 roku Sekcja IPA Mołdawia obchodziła dwie bardzo ważne rocznice z wieloma 

działaniami, które odbywały się w ograniczonych warunkach z powodu pandemii – 70 lat od 

powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i 10 lat od pełnego przyłączenia IPA 

Mołdawia do wielkiej rodziny IPA. Przedstawimy tutaj niektóre z tych wydarzeń. 

W związku z zakażeniem dużej liczby 

policjantów, kierownictwo MSW zdecydowało  

o przeprofilowaniu Szpitala MSW do leczenia 

policjantów. Aby pomóc, Krajowy Komitet 

Wykonawczy Sekcji IPA Mołdawia przekazał 

szpitalowi dwa laryngoskopy o wartości 5 000 

euro. 

10 września 2020 roku podczas uroczystego 

spotkania KKW Sekcji IPA Mołdawia 

obchodzono rocznicę 70 lat powstania IPA 

oraz 10. rocznicę powstania Sekcji IPA 

Mołdawia. W wydarzeniu tym wzięli udział byli Prezydenci Sekcji mołdawskiej dl lg. Bodorin  

i V. Batcu. Wielkim zaskoczeniem była obecność online Prezydenta IPA, Pierre-Martina 

Moulina. 

Z okazji tych dwóch ważnych wydarzeń, jubileuszowy medal „10 lat Sekcji AO IPA Mołdawia” 

wręczono najbardziej aktywnym członkom IPA Mołdawia oraz wybitnym osobistościom IPA, 

które przyczyniły się do przystąpienia Mołdawii do dużej rodziny IPA dnia 10 września 2010 

roku podczas 36. IEC w Paryżu: 

P-M. Moulin, Prezydent IPA; M.Odysseos, byłemu Prezydentowi IPA; G. Katsaropoulos, 

(pośmiertnie) były Sekrzetarz Generalny IPA; J. Thevenot, były Prezydent Sekcji IPA Francja; 

C. Voicu, były Prezydent Sekcji IPA Rumunia; L Cârjan, były Wiceprezydent IPA Rumunia 

(rzecznik) i Iu. Medrea, (pośmiertnie) były Sekretarz Generalny Sekcji IPA Rumunia. 
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Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym roku była organizacja ogólnokrajowego konkursu 

malarskiego online dla dzieci członków IPA Mołdawia. 

Po zakończeniu konkursu ogłoszono zwycięzców. 

 

 

Warto również podkreślić fakt, że w wyniku przyjaźni naszych policjantek i policjantów  

w listopadzie 2020 roku powstała nowa rodzina złożona z dwojga członków IPA: mąż jest 

włoskim policjantem, a żona mołdawską policjantką. 

Gratulacje od nas wszystkich i najlepsze życzenia! 

 

 

W kontekście ograniczeń epidemicznych będziemy nadal organizować działania online na 

szczeblu krajowym, mając nadzieję na jak najszybszy powrót do normalnego życia. 

Servo per Amikeco!  

Mihai Cebotari, Prezydent IPA Mołdawia. 

70 lat IPA – SEKCJA MONACO 
Test w języku francuskim.    

Pierre Angibaud, Prezydent IPA Monaco. 
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70 lat IPA – SEKCJA CZARNOGÓRA 

Z okazji 7. rocznicy Zgromadzenia Założycielskiego Sekcji IPA Czarnogóra i 70. rocznicy IPA, 

w dniu 10 października 2020 roku w królewskiej stolicy  Czarnogóry, Cetinje, odbyło się 

przyjemne spotkanie. 7 lat temu w Podgoricy odbyło się Zgromadzenie Założycielskie,  

w którym uczestniczyło wielu gości z Czarnogóry oraz przedstawicieli sekcji IPA z regionu oraz 

całej Europy, z Prezydentem IPA Panem Moulinem na czele oraz Sekretarzem Generalnym 

Panem Katsropoulosem. 

Powyżej: zdjęcia ze Zgromadzenia Założycielskiego w 2013; poniżej: zdjęcia z obchodów w 2020 

 

Delegacje z Sekcji w budowie – Albanii i Sekcji IPA Serbii wraz z członkami IPA i przyjaciółmi 

Sekcji czarnogórskiej wspomniały miłe chwile z początku rozwoju idei IPA w Carnogórze, za 

co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i bardzo dumni. 

Dzięki wsparciu przedstawicieli Muzeum Narodowego w Cetynii zorganizowano wizytę  

w Muzeum Narodowym i Pałacu Bilardowym. Kontynuacją wizyty było zwiedzanie Jaskini 

Lipskiej z jej niesamowitymi galeriami podziemnych hal o wyjątkowych walorach 

speleologicznych, które pozostaną miłym wspomnieniem. 

Lunch z powitalnym drinkiem, który został zorganizowany na tę okazję w lokalnej etno-

restauracji, był bardzo wysokiej jakości, z przyjazną obsługą i lokalnymi specjałami i pięknie 

zakończył naszą wycieczkę. 

SERVO PER AMIKECO!         

Vojislav Dragović, Prezydent IPA Czarnogóra. 
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70 lat IPA – SEKCJA MOZAMBIK 

Drodzy Przyjaciele i Koledzy z IPA z całego świata, przede wszystkim serdecznie 

pozdrawiamy w imieniu Prezydenta Sekcji IPA Mozambik, Generalnego Inspektora Policji, 

Bernardino Rafaela oraz w imieniu wszystkich członków naszej sekcji. 

Sekcja IPA Mozambik dołącza do innych sekcji na całym świecie, aby świętować 70-lecie 

naszego Stowarzyszenia. Czujemy się dumni i zaszczyceni, że możemy być częścią tej 

międzynarodowej rodziny, której relacje stają się coraz silniejsze, a Mozambik jest 

jednoznacznym świadectwem sympatii, przyjaźni i serdecznego uścisku, jakim ta rodzina 

zawsze obejmuje swoich członków. 

Upamiętniamy ten kamień milowy w czasie, gdy nasz kraj, a zwłaszcza Policja, staje w obliczu 

wielkich wyzwań związanych z utrzymaniem porządku publicznego, bezpieczeństwa i spokoju 

z powodu ataków dżihadystów na bezbronną ludność cywilną niektórych okręgów prowincji 

Cabo Delgado w północnym Mozambiku. 

Szanowni Przyjaciele, nasza Policja próbuje 

stanąć na nogi po tym jak w zeszłym roku 

zostaliśmy dotknięci przez cyklony Idai  

i Kennetha. Dziś muszą stawić czoła 

transgranicznemu i międzynarodowemu 

terroryzmowi. Ale dzięki tej samej odwadze, 

która zawsze charakteryzowała nas jako siły 

policyjne, oraz przy wsparciu partnerów  

i przyjaciół, jesteśmy pewni, że bohatersko 

wygramy tę nową bitwę. I jakby dla przykładu, 

Dowódca Generalny Policji i Prezydent Sekcji 

IPA Mozambik osobiście stanął na czele walki z terrorystami, kierując połączonymi siłami 

Policji i wojska. 

 

Pomimo obecnej sytuacji nasza sekcja zakasała rękawy i ciężko pracowała, aby nagłośnić 

idee Arthura Troopa i przyciągnąć więcej funkcjonariuszy Policji Mozambiku. Braliśmy także 

udział w różnych działaniach z innymi regionami Afryki. 

Brawo IPA, gratulujemy 70 lat i zapewniamy, że zawsze możecie liczyć na nasz udział  

i współpracę. 

Servo per Amikeco  

Cláudio Langa, Sekretarz generalny IPA Mozambik. 
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70 lat IPA – SEKCJA NIDERLANDY 

Drodzy członkowie IPA na całym świecie, 

Sekcja IPA Niderlandy wybrała nowy Zarząd w styczniu 2020 roku, co było koniecznością po 
okresie zawirowań w zarządzaniu sekcją. Ton Rutting, były Prezydent Sekcji, poprowadził 
procedurę wyborów, a na arenę wkroczyli nowy Sekretarz, Skarbnik, Wiceprezydent  
i Prezydent. Obejmując stanowisko, przypomniałem sobie „dobre czasy” Sekcji, kiedy 
przewodniczyłem Regionowi Utrecht. 

Zdaliśmy sobie sprawę, że stajemy przed sporym wyzwaniem: nasi 
poprzednicy, tacy jak Theo Leenders, Ton Rutting i inni, dali dobry 
przykład, z którego możemy się uczyć. 

Mamy do czynienia ze spadkiem liczby członków w naszej sekcji. Do 
tego dochodzi pandemia Covid-19. Żadne z nich jednak nie 
powstrzymało nas, by zacząć z dużą energią i optymizmem. 
Prowadziliśmy telekonferencje do kwietnia, a potem zbieraliśmy się 
fizycznie lub przez telekonferencje co tydzień. Spotkania te 
zaowocowały szeregiem analiz i inicjatyw, choć ze względu na 
pandemię nie można było podjąć żadnych decyzji, gdyż nie 
mogliśmy zorganizować walnego zgromadzenia sekcji. 

Aby informować naszych członków, podzieliliśmy kraj na klastry i 
udaliśmy się do naszych lokalnych zarządów, aby być z nimi na bieżąco o postępach w 
zarządzaniu. Motto: „Przychodzimy do was zamiast zapraszać was do nas!!” zostało bardzo 
docenione  
i w listopadzie podobnie będziemy podróżować z Radą Krajową przez Niderlandy. W grudniu 
2020 roku zbieramy przewodniczących regionów, aby podjąć decyzje w następujących 
tematach: ambitna kampania mająca na celu pozyskanie nowych młodych członków, nowy 
sposób finansowania wszystkich działań w ramach sekcji oraz zakup nowego cyfrowego 
systemu rekrutacji, księgowości i zarządzania stronami internetowymi. Spotkanie to będzie 
miało charakter Zgromadzenia Narodowego. Propozycje te stanowią strategię przetrwania 
mającą na celu powstrzymanie spadku liczby członków i utrzymanie zdrowej równowagi 
finansowej w celu finansowania naszej działalności. 

Ponieważ odwołano również spotkania międzynarodowe, nie mogliśmy się przedstawić, co 
uniemożliwiło nam poznanie innych członków zarządu w Europie. Miejmy nadzieję, że sytuacja 
poprawi się w 2021 roku. Nie możemy się tego doczekać. 

Patrząc wstecz na 70 lat IPA na arenie międzynarodowej, mamy nadzieję, że uda nam się 
wrócić do normalnego funkcjonowania i zagwarantować ciągłość IPA w każdym kraju. Pełniąc 
urząd przez prawie rok, pamiętam Sekcję Niderlandy liczącą niemal  12 000 członków.  
W dzisiejszych czasach będziemy szczęśliwi jeśli pod koniec 2021 roku nadal będziemy mieć 
5200 członków. Ufam, że będziemy mieć kreatywność i siłę, aby stymulować i przekonać rady 
okręgowe, aby pomogły nam w rekrutacji nowych członków i młodych studentów do akademii, 
aby dołączyli do Sekcji IPA Niderlandy. Patrząc wstecz i korzystając z przykładów ludzi takich 
jak Theo Leenders i Ton Rutting, którym towarzyszy nasza silna wola i starania, mamy 
nadzieję, że zapewnimy Niderlandom przyszłość i miejsce w międzynarodowej społeczności 
IPA, na jakie zasługują. 

W imieniu wszystkich członków naszego kraju gratuluję Prezydentowi IPA, członkom Zarządu 

personelowi i wszystkim członkom IPA z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.    

Willem Schewe, Prezydent IPA Niderlandy. 
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70 lat IPA – SEKCJA NOWA ZELANDIA 

Słońce, narty, surfing, wędrówki i pogoda, to tylko niektóre z działań, które czekały na 

naszych międzynarodowych gości IPA w 2020 roku, dopóki Covid-19 nie miał innych planów. 

Podobnie jak reszta świata, rok 2020 był rokiem pod wpływem wydarzeń globalnych, na które 

nie mamy wpływu. Nowa Zelandia zamknęła swoje granice pod koniec marca 2020 roku,  

a działanie to dramatycznie wpłynęło na planowanie wszelkich wydarzeń IPA na resztę roku. 

Spotkania Rady Narodowej zostały przełożone lub odbyły się za pośrednictwem Zoom, co nie 

jest idealne, jednak platformy takie jak Zoom stały się nową normą, ponieważ członkowie 

zaakceptowali technologię. 

Nasi członkowie dołączyli do kolegów z IPA z całego świata 

poprzez Zoom podczas seminariów IPA dotyczących różnych 

globalnych problemów i tematów, a także społecznie podczas 

kawowych poranków/popołudni, sesji quizów, spotkań forum 

Guinnessa, Whisky i Wina. Są one bardzo zabawne i przyjemne, 

ale oferują własne, wyjątkowe wyzwania ze względu na różnicę 

czasu na „dnie świata”.  

W związku ze zbliżającym się 2021 rokiem Sekcja IPA Nowa 

Zelandia z niecierpliwością czeka na ponowne przyjęcie 

międzynarodowych gości; rozwiniemy czerwony dywan, mamy 

około 70 Domów IPA i obiektów zakwaterowania wzdłuż i wszerz 

Nowej Zelandii dla członków Stowarzyszenia. Nasza Sekcja jest 

podzielona na 6 regionów na 2 głównych wyspach (północnej i południowej). Region 1 jest 

domem dla naszego największego miasta Auckland, i często jest punktem przylotu dla 

odwiedzających, stąd członkowie mogą podróżować na północ i zwiedzać zapierającą dech  

w piersiach Zatokę Wysp, skakać na bungee a Auckland Sky Tower lub wyruszyć na południe. 

Region 2 jest miejscem, w którym trzeba odwiedzić Hobbiton, miejsce rozsławione przez filmy 

Władca Pierścieni i Hobbit, a także termalną krainę czarów Rotorua lub zwiedzić spektakularne 

Taupo. Region 3 rozciąga się na całej wyspie, 

od New Plymouth na zachodzie po Gisbone na 

wschodzie, idealny dla miłośników wina lub 

odkrywców górskich szlaków. Region 4 jest 

domem dla stolicy – Wellington, miasta 

opisanego przez Lonely Planet jako 

„najfajniejsza mała stolica na świecie”. Turyści 

często zapuszczają się do przyjaznego dla 

środowiska i wolnego od drapieżników 

rezerwatu ptaków i dzikiej przyrody Kapiti 

Island lub odwiedzają Muzeum Te Papa 

(Nasze Miejsce) ze wspaniałymi wystawami. 

Region 5 obejmuje szczyt wyspy południowej aż do Christchurch, turyści powinni zawsze 

zostawić dużo czasu na powolną podróż tymi malowniczymi drogami i zatrzymać się, aby 

zobaczyć wiele atrakcji, od wycieczek winiarskich i obserwowania żółtookich pingwinów po 

przejażdżki przybrzeżne. Region 6 obejmuje dół wyspy południowej z Dunedinto Invercargill 

oraz spektakularnym Queenstown oraz światowej sławy skokiem na bungee w kanionie 

Skippers. Upewnij się, że masz pod ręką swoją legitymację członkowską IPA, ponieważ wiele 

obiektów oferuje zniżki dla członków. 

Sekcja IPA Nowa Zelandia składa gorące gratulacje z okazji 70. Rocznicy IPA i wznosi 

toast za nieustający sukces Stowarzyszenia.   

Mike Norden, Prezydent IPA Nowa Zelandia. 
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70 lat IPA – SEKCJA PÓŁNOCNA MACEDONIA 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

Sekcja IPA Północna Macedonia jest dumna z przynależności do Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji. 

To 70. rocznica IPA, ale jednocześnie 

dopiero 9. rocznica Sekcji Północna 

Macedonia: naszą podróż 

rozpoczęliśmy w 2011 roku,  

a pełnoprawnym członkiem zostaliśmy  

w 2014 roku w Poczdamie w Niemczech, 

pod okiem naszych przyjaciół  

i mentorów z Chorwacji. 

Z biegiem lat nasza rodzina stale się 

powiększa: zaczynając od około 50 

pełnych entuzjazmu kolegów z MSW, 

dziś z dumą możemy powiedzieć, że 

mamy około 6 000 członków. 

Lata poprzednie pomogły nam rozwinąć się i urosnąć od małej grupy do kilku tysięcy członków 

z wieloma międzynarodowymi działaniami i kontaktami na całym świecie. 

Rozpowszechniamy ideę Arthura Troopa, która rozpoczęła się w 1950 roku, a dziś mamy 

przyjaciół w Niemczech, Chorwacji, Kanadzie, USA, Bułgarii, Grecji, Izraelu, Serbii, 

Czarnogórze, Słowenii, Bośni i Hercegowinie i współpracujemy bez wahania czy procedur. 

W ciągu ostatnich kilku lat zorganizowaliśmy wiele międzynarodowych spotkań i podpisaliśmy 

porozumienie o ścisłej współpracy między regionami Macedonii Płn i Bułgarii, Serbii, 

Czarnogóry, Chorwacji, Rumunii, a także Bośni I Hercegowinie. 

Mamy nadzieję, że idea naszego założyciela Arthura Troopa rozprzestrzeni się dalej na całym 

świecie, abyśmy wkrótce mogli z dumą powiedzieć, że mamy przyjaciół na całym świecie. 

Niestety, w związku z sytuacją Covid-19, organizacja dwóch dużych międzynarodowych 

zgromadzeń musiała zostać przełożona na lepsze czasy w najbliższej przyszłości. 

Z niecierpliwością czekamy na powitanie wszystkich sekcji na naszych kolejnych 

międzynarodowych spotkaniach i wydarzeniach w naszym małym, ale uroczym kraju. 

Nasze serca i myśli są z kolegami na całym świecie. 

Servo per Amikeco 

Z poważaniem,   

Zarząd Krajowy, IPA Północna Macedonia. 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – 70. ROCZNICA GRUDZIEŃ 2020 75 

 

 

 

70 lat IPA – SEKCJA NORWEGIA 

Sekcja IPA Norwegia chciałaby zacząć od „wielkiego hura” dla IPA. Przesyłamy gratulacje  

i najlepsze życzenia do wszystkich sekcji i mamy nadzieję, że wszyscy członkowie IPA 

pozostaną bezpieczni i silni oraz będą wspierać się nawzajem w trudnych czasach, w których 

jest świat z powodu Covid-19. 

To niesamowite, że ta fantastyczna organizacja, z której wszyscy jesteśmy tak dumni, ma już 

70 lat. Nasza wdzięczność kierujemy do Arthura Troopa za jego wysiłki na rzecz ustanowienia 

tych zespołów przyjaźni. 

Sekcja IPA Norwegia została założona w 1954 roku i była piątym krajem, który przystąpił do 

IPA. Od 1979 roku norweska sekcja IPA jest członkiem Rady Starszych, później Komitetu 

Kryzysowego. Sekcja IPA Norwegia zorganizowała dwie międzynarodowe konferencje: IEC  

w 1963 roku w Oslo i Kongres Światowy w 2003 roku w Trondheim. 

Gunnar Allan Holmquist jest jedynym norweskim członkiem IPA, który pełnił funkcję 

Prezydenta IPA w latach 1970-1973. W latach wcześniejszych, 1965-1970, był 

Wiceprezydentem ds. międzynarodowych. Przez kilka okresów Sekcja IPA Norwegia wnosiła 

również wkład w prace międzynarodowych komitetów IPA. 

Ostatni rok był dla nas wszystkich bardzo trudny i inny. Z niecierpliwością czekamy na rok 

2021 i mamy nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy mieli okazję spotkać się ponownie na 

różnych imprezach IPA. 

Pozdrowienia od Sekcji IPA Norwegia, 

Servo per Amikeco    

Monica Lillevik, Wiceprezydent IPA Norwegia. 
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70 lat IPA – SEKCJA PAKISTAN 

IPA Pakistan obchodziło 70-lecie IPA w dniu 8 września 2020 roku. 

W tym roku wszystkie cztery regiony Sekcji IPA Pakistan obchodziły 70. rocznicę IPA poprzez 

szereg specjalnych działań. Przemawiając na głównym wydarzeniu, które odbyło się  

w Islamabadzie, dr Shoaib Suddle, Prezydent IPA Pakistan, złożył hołd założycielowi IPA 

Arthurowi Troopowi. Podkreślając wyjątkowy wkład i pozytywną rolę Arthura w ustanowieniu 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w 1950 roku wyjaśnił korzyści płynące  

z członkostwa w IPA i zaprosił chętnych do przyłączenia się. 

Głównym gościem uroczystości był Dr Syed Kaleem Imam, Generalny Inspektor Policji, Policji 

Dróg Krajowych i Autostrad. Zapowiedział również utworzenie niezależnego regionu 

pakistańskiej sekcji IPA w ramach Krajowej Policji ds. Dróg i Autostrad. 

Mirvais Niaz, Z-ca Generalnego Inspektora Policji i Sekretarz Generalny Sekcji IPA Pakistan; 

Sajid Kiyani, starszy nadinspektor i Przewodniczący Regionu Islamabad; Jamil Hashmi, 

starszy nadinspektor i Wiceprzewodniczący Regionu Islamabad; Erum Abbasi nadinspektor  

i Redaktor Krajowy. Wielu służących i emerytowanych funkcjonariuszy policji wszystkich 

szczebli oraz członków IPA  z Islamabadu i Rawalpindi uczestniczyło w uroczystości. 

Prelegenci szczególnie pochwalili godne uznania usługi Wiceprzewodniczącego Jamila 

Hashmi, który właśnie osiągnął wiek emerytalny. 

 

W ceremonii uczestniczyli wyżsi funkcjonariusze Krajowej Policji ds. Dróg i Autostrad, w tym 

zastępcy inspektorów generalnych, Wisal Fakhur, Sultan Raja, Ishfaq Khan, Sajjad Afridi  

i Ateeque Ahmad; Zastępca Inspektora Generalnego Waheed Khattak, Irfan Tariq; a także 

kilku funkcjonariuszy Federalnej Agencji Śledczej. 

Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia była obecność na szkoleniu całej grupy młodych 

podinspektorów Policji z Państwowej Wyższej Szkoły Policji w charakterze gości specjalnych. 

Wśród nich rozdano wnioski o przystąpienie do IPA.       

Mirvais Niaz, Sekretarz Generalny IPA Pakistan. 
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70 lat IPA – SEKCJA PERU 

Tekst w języku hiszpańskim.    

Carlos Velásquez, były Prezydent IPA Peru. 

 

70 lat IPA – SEKCJA POLSKA 

 

 

 
Rysunki Piotr Maciejczak 
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70 lat IPA – SEKCJA PORTUGALIA 

Czasy są trudne z powodu pandemii Covid-19, która dotknęła cały świat, i właśnie w tych 

trudnych czasach kryzysu najbardziej odczuwamy potrzebę zjednoczenia się wokół wspólnych 

celów, pojednania, przyjaźni i dzielenia się. 

W 70. rocznicę IPA kontynuujemy podążanie ścieżką jego założyciela Arthura Troopa, Służba 

przez Przyjaźń, podnosząc w ten sposób dobre imię i wizerunek IPA, kontynuując 

zaproponowany przez niego cel. 

 

W dniu 20 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sekcji IPA Portugalia oraz 

Spotkanie Wyborcze dla nowych ciał społecznych, w reżimie zasad bezpieczeństwa 

nałożonych przez Generalną Dyrekcję Zdrowia. 

Różnice ulegają osłabieniu gdy razem podążamy jedną ścieżką – przyjaźni, koleżeństwa  

i zaufania. 

Jeśli się wszyscy zjednoczymy, stworzymy łańcuch solidarności i przyjaźni. 

Sekcja IPA Portugalia życzy wszystkim szczęśliwej rocznicy. 

Z przyjacielskim pozdrowieniem, 

Servo per Amikeco    

Anabela Alferes, Prezydent IPA Portugalia. 
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70 lat IPA – SEKCJA RUMUNIA 

 

Sekcja IPA Rumunia postanowiła uczcić 70. rocznicę powstania Stowarzyszenia poprzez 

zachęcenie członków do włączenia się w akcję ratującą życie. 

Wszyscy, którzy pokonali chorobę i wrócili do swoich bliskich,, zostali wezwani do oddania 

osocza i dawania nadziei tym, którzy walczą i pomóc im nie zamienić się w liczby! 

Stwórzcie przyjaźnie na całe życie! 

Servo per Amikeco! 

 

 

Mihai-Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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70 lat IPA – SEKCJA ROSJA 

Rosyjska Sekcja IPA pracuje nad wzmocnieniem autorytetu Policji i innych organów ścigania 

poprzez poprawę relacji między formacją a społeczeństwem, zapewnienie rozwoju 

zawodowego, wymianą praktyk i wiedzy oraz poszerzeniem horyzontów członkom naszego 

stowarzyszenia. 

Każdego roku 13 stycznia zwołujemy posiedzenie Międzynarodowego Klubu Policyjnego,  

w którego skład wchodzą byli i czynni funkcjonariusze organów ścigania, politycy, biznesmeni 

i dyplomaci. Spotkanie dotyczy aktualnych aspektów zwalczania różnego rodzaju przestępstw. 

Kolegów z zagranicy zapraszamy na kolejne posiedzenie Klubu zaplanowane na 13 stycznia 

2021 roku. 

 

Sekcja IPA Rosja zajmuje się również wzajemną pomocą w sferze społecznej i rozwojem 

stosunków kulturowych pomiędzy członkami naszej organizacji, a także dużą wagę przykłada 

do promocji wychowania fizycznego i sportu wśród członków IPA. 

Zawody sportowe między funkcjonariuszami 

organów ścigania odbywają się regularnie,  

z naszym udziałem lub pod naszym 

patronatem. W 2019 roku odbył się 

Międzynarodowy Turniej Judo, w którym wzięli 

udział przedstawiciele Armii i Policji z ośmiu 

krajów. Nasza połączona drużyna zdobyła 

srebrny medal, pokonując ekipy MSW Rosji  

i Japonii. Zespół białoruskiego MSW zdobył 

złoty medal. 
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Mistrzostwa Europy w Judo pomiędzy policjantami odbyły się w mieście Gyor na Węgrzech  

w maju 2019 roku. Trzech członków naszej drużyny zdobyło złoto. 

We wrześniu 2020 roku w Adygei odbył się 

pierwszy pokazowy mecz pomiędzy drużyną 

fanów hokeja z Republiki Adygea a rosyjską 

drużyną hokejową IPA. W wydarzeniu wziął 

udział rosyjski Minister Sportu Oleg 

Matytsyn, Prezydent Republiki Adygea, 

Murat Kumpilov, a także biznesmeni  

i partnerzy drużyny hokejowej policjantów. 

Drużyna IPA wygrała 6:5! 

Z okazji 70.rocznicy powstania IPA oraz 102. 

rocznicy powstania Wyższej Szkoły Dowództwa Powietrznodesantowego Straży Riazańskiej 

odbył się w październiku 2020 roku w Riazaniu mecz towarzyski w hokeja pomiędzy drużyną 

Szkoły a drużyną policjantów. Wygraliśmy 5-4! 

Kolejny mecz towarzyski rozegrany w październiku 2020 roku w bazie treningowej drużyny 

Dynama, odbył się pomiędzy drużynami policjantów z IPA, legendami drużyny Dynamo  

a drużyną Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wśród zawodników nie zabrakło weteranów 

wojennych, odznaczonych medalami państwowymi, a także zwycięzców i laureatów 

Światowych Igrzysk Policji i Pożarnictwa. W drużynie Dynama wystąpili Mistrzowie Świata  

i Olimpijscy, uhonorowani Mistrzowie sportu Związku Radzieckiego i Rosji oraz uhonorowani 

trenerzy Rosji. Legendy Dynama wygrały 6-4! 

Konferencje zawodowe, sport i turystyka to obszary działalności każdego regionu naszego 

stowarzyszenia między Kaliningradem a Władywostokiem. 

 

W Azowie, w Regionie Rostów nad Donem w 2020 roku został otwarty Dom IPA. Oprócz 

zakwaterowania oferuje wycieczki po południowej Rosji oraz degustację lokalnych win.           

Yury Zhdanov, Prezydent IPA Rosja. 
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70 lat IPA – SEKCJA SAN MARINO 

 

Z pewnością nie jest łatwo napisać choćby kilka linijek na temat Sekcji San Marino, a ryzyko 

popadnięcia w banał jest bardzo duże. Mam zaszczyt i ciężar piastowania urzędu Prezydenta 

przez ostatnie 3 lata, chociaż członkiem Stowarzyszenia jestem dopiero 11 lat. 

IPA kończy 70 lat, a Sekcja San Marino w maju ukończyła 

47 lat. 47 lat historii, w której zadania i cele Stowarzyszenia 

zawsze opierały się na tych samych zasadach przyjaźni  

i szacunku międzyludzkiego oraz gościnności. Współpraca 

i rozwijanie przyjaznych stosunków zawsze były 

kardynalnymi i podstawowymi zasadami naszego kraju  

i jego obywateli. 

Bez wątpienia Sekcja IPA San Marino istnieje dzięki 

Członkom Założycielom, którzy stworzyli naszą małą sekcję 

z wielką chęcią i przy wsparciu instytucji. Zapewnili, często 

dużą dozą samozaparcia, uznanie San Marino, a przede 

wszystkim zainaugurowali nasz Dom IPA, który jest 

centrum naszych działań i spotkań. Dom IPA został 

zrestrukturyzowany w latach 2016-2017 przy zaangażowaniu mojego poprzednika, Mirko 

Tomassoniego i Zarządu oraz dzięki wsparciu Państwa. Członkowie Założyciele Sekcji IPA 

San Marino za zaangażowanie w inaugurację i ponowne otwarcie Domu IPA po jego renowacji 

otrzymali publiczne podziękowania w dniu 5 sierpnia 2017 roku.  

Na szczególną uwagę zasługuje Fernando Casadei, pierwszy Prezydent naszej Sekcji; 

Antonio Terenzi, jego następca oraz Mario Muscioni, historyk i znany Prezydent  od 22 lat. 

Wciąż pamiętam kilka fragmentów z jego ostatniego wystąpienia: „…kilka rzeczy, które 

zrobiliśmy nie było wyłącznie moim dokonaniem, nagrody, które otrzymała za to Sekcja, to 

zasługa wielu z Was, wielu, którzy mają w sercu ducha – Servo per Amikeco – i jak powiedział 

stary i drogi przyjaciel i brat (Rudolf Feldner), należymy do IPA przeszłości…”; podobnie jak  

w tym samym dyskursie, uważał siebie za „masywną obecność”. Doświadczyłem tego  

z pierwszej ręki podczas mojego pierwszego udziału w Kongresie Światowym, może się tak 

wydawać, ponieważ kiedy mówisz IPA San Marino, pierwsze pytanie, które wszyscy zadają 

brzmi: „Jak się ma Mario?”, a zaraz potem wchodząc w interakcje z wieloma ludźmi rozumiesz, 

że Mario był WAŻNY, nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. 

Mario, podobnie jak wszyscy Członkowie Założyciele jest wyraźnym przykładem tego, jak nie 

można stworzyć przyszłości bez zatrzymywania się na spojrzeniu w przeszłość. Wszyscy 

członkowie Sekcji IPA San Marino wiele im zawdzięczają za prac, którą wykonali, za to, czego 

nas nauczyli i za wszystko, co nadal robią. Zrobienie czegoś lepiej od nich jest być może 

niemożliwe, ale podążanie za ich naukami zawsze będzie najlepszym sposobem, aby upewnić 

się, że przestrzegamy zasady „Servo per Amikeco”.        

Rene Rosti, Prezydent IPA San Marino. 
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70 lat IPA – SEKCJA SERBIA 

W ramach XV Walnego Zgromadzenia Sekcji IPA Serbia, które odbył się 3 października 2020 

roku, Prezydent Sekcji IPA Serbia, prof. Nebojša Pantelić, przedstawił bogatą historię IPA od 

momentu jej powstania w 1950 roku do dnia dzisiejszego, wraz z biografią jej założyciela, Sir 

Arthura Troopa. 

 

Podczas prezentacji Prezydent zwrócił także uwagę na liczne osiągnięcia Stowarzyszenia  

w 70-letniej historii . Ponadto podkreślił znaczenie IPA w skali międzynarodowej. 

 

30 października 2020 roku Prezydent Sekcji IPA Serbia prof. Nebojša Pantelić wystąpił w 

popularnym programie telewizyjnym „Happy”. Po omówieniu ogólnych działań IPA wspomniał, 

że rok 2020 to 70. rocznica powstania Stowarzyszenia. Skorzystał również z okazji, aby 

podziękować wszystkim z mediów, którzy przyczynili się do osiągnięcia celów i misji IPA.    

Zdravko Đurić, Delegat IEC, IPA Serbia. 
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70 lat IPA – SEKCJA SŁOWACJA 

Sekcja słowacka została przyjęta do 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji 10 czerwca 

1994 roku. Składa się z Prezydium Wykonawczego z 

siedmioma członkami i 41 biur terytorialnych 

utworzonych na terenie całej Słowacji. Zrzesza ponad 

8 tysięcy członków spośród policjantów, Służby 

Więziennej i Straży Sądowej. 

IPA Słowacja organizuje różne spotkania towarzyskie, 

kulturowe i sportowe dla naszych członków, które 

gromadzą nie tylko członków IPA, ale także ich rodziny 

i przyjaciół. Sekcja słowacka prowadzi również bardzo 

intensywną i rozwiniętą współpracę z sąsiednimi 

sekcjami. Wielu członków spotyka się na wspólnych 

imprezach, aby rozwijać i wzbogacać swoją przyjaźń 

poprzez wiedzę kulturową i historyczną, a także 

dziedzictwo naszych przodków. 

Jedną z najbardziej aktywnych grup są słowaccy rowerzyści, którzy co roku uczestniczą  

w kilku wspólnych spotkaniach. Członkowie Sekcji słowackiej odnoszą również spore sukcesy 

w sporcie , czy to we wspólnych pojedynkach partnerów transgranicznych, czy na 

międzynarodowych imprezach organizowanych przez IEB lub inne sekcje.    

 

Jan Kovalčik, Prezydent IPA Słowacja. 
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70 lat IPA – SEKCJA SŁOWENIA 

 

Ciekawy rok pomimo nowej rzeczywistości 

Chociaż nasza nowa rzeczywistość zmusiła nas do odwołania wielu zaplanowanych działań, 

członkowie Sekcji IPA Słowenia mieli ciekawy i niezapomniany rok. 

Ten rok upłynął szczególnie pod znakiem wielu zajęć sportowych. Organizowaliśmy 

ogólnokrajowe zawody w slalomie gigancie, rywalizowaliśmy w kręgle, chodziliśmy na 

wędrówki wzdłuż granic i w góry, łowiliśmy ryby, jeździliśmy na rowerach i biegaliśmy. 

 

Ponadto działaliśmy humanitarnie, zbierając fundusze dla potrzebujących na koncercie 

Orkiestry Policyjnej i jej muzycznych gości. Zaktualizowaliśmy nasz magazyn IPA, 

zobaczyliśmy przedstawienie teatralne, spotkaliśmy się z zagranicznymi członkami IPA  

i odwiedziliśmy elektrownię jądrową w Kršku. 

Ważnym krokiem naprzód było również podpisanie rocznego planu współpracy ze słoweńską 

Policją, który pomaga nam we wzajemnej współpracy będącej przedmiotem wspólnego 

zainteresowania i przyczynia się do skuteczniejszej realizacji zadań policyjnych, wzmacniania 

kultury bezpieczeństwa i umożliwia wymianę doświadczeń międzynarodowych. 

Servo per Amikeco! 

    

Anita Kovačič Čelofiga, IPA Słowenia. 
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70 lat IPA – SEKCJA POŁUDNIOWA AFRYKA 

Sekcja IPA RPA, z inicjatywy Założyciela, nieżyjącego już Roya Moore’a i wielu innych, została 

założona 16 czerwca 1982 roku i oficjalnie przyjęta jako Sekcja 23 lipca 1992 roku podczas 

10. Konferencji Światowej w Wiesbaden w Niemczech. 

Będąc częścią wspólnoty IPA od 38 lat, wybraliśmy 17 Krajowych Komitetów 

Wykonawczych z 6 Przewodniczącymi: M.C.W. (Mike) Geldenhuys (1982-1984), P.J. (Johan) 

Coetzee (1984-1986), H.G. (Hennie) de Witt (1986-1990), S.J.J. (Basie) Smit (1990-2004),  

J. (Pilot) Loots (2004-2013) i H. (Vossie) Vos (od 2013). 

Najważniejsze spośród tak wielu to:  

 Prowadzenie 31. IEC w Sun City w dniach 9-15 września 2002 roku z udziałem 450 uczestników, 131 

delegatów/obserwatorów i 329 gości 

 Tydzień Przyjaźni IPA od 15-22 września 2002 r. z 311 uczestnikami 

 Prowadzenie Międzynarodowego Spotkania Młodzieży od 29.07. do 13.08.2017 roku – 40 uczestników  

z 21 sekcji 

 Różni członkowie biorący udział w Stypendium Arthura Troopa 

 S.J.J. (Basie) Smit zasiadł w IEB 

 Fritz Brandt i H. (Vossie) Vos zasiedli w Komisji Spoełeczno-Kulturowej 

 Otwarcie 7 Domów IPA, spośród których 4 działają nadal 

 

Rok 2020 będzie rokiem, którego nikt nie zapomni. Ze skutkiem od 27 marca 2020 r. 

RPA, podobnie jak cały świat, została objęta ścisłym lockdownem. Pandemia wywarła 

poważny wpływ na działalności IPA i trudno nam było utrzymać nasze Domy IPA pod 

względem finansowym. Oprócz tego, że Regiony IPA nie były w stanie podejmować 

normalnych działań w ramach IPA, musieliśmy również przesunąć Posiedzenie Wyborcze 

Rady Krajowej z 2020 roku na 2021 rok. 

Jednak w całym kraju podejmowano inicjatywy charytatywne Komitetów Regionalnych, 

aby wesprzeć potrzebujących w społeczeństwie, przynieść ulgę i radość. Obejmowały one 

darowizny w postaci gotówki, żywności, odzieży, koców itp. Wraz z fundacją SAVE podjęliśmy 

również ogólnokrajową inicjatywę w celu wspierania funkcjonariuszy Policji, którzy należą do 

IPA i ich rodzin dotkniętych Covid-19, 

ustanawiając Fundusz Pomocy Sekcji IPA 

RPA. 

Wyrażamy nasze szczere uznanie za 

poświęcenie funkcjonariuszy Policji na całym 

świecie, którzy z takimi samymi wyzwaniami dla ich własnego zdrowia z dumą służyli swoim 

społecznościom. 

Sekcja IPA RPA składa hołd Założycielowi IPA, Arthurowi Troopowi, za umożliwienie 

nam przeniknięcia tej wspaniałej sprawy, jaką jest Stowarzyszenie, do naszego życia w ciągu 

ostatnich 70 lat. Dziękujemy wszystkim w IEB, Sekcjom i ich członkom za wsparcie, wspaniale 

przyjaźnie i nieustanne poświęcenie wszystkich dla pięknych ideałów IPA. Niech 

rzeczywistość marzeń Arthura Troopa i Roya Moore’a, założyciela IPA RPA, przetrwa do 

końca czasów.  

H. Vossie Vos, Prezydent IPA RPA. 
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70 lat IPA – SEKCJA HISZPANIA 
Tekst w języku hiszpańskim.    

Artur Salinas Marin, Prezydent IPA Hiszpania. 

 

70 lat IPA – SEKCJA SRI LANKA 

 

Sekcja IPA Sri Lanka została uznana przez IEC w 1974 roku na Konferencji w Grazu 

w Austrii i od tego czasu nasza sekcja aktywnie angażuje się we wszystkie sfery działalności 

IPA oraz regularnie uczestniczy w corocznych Konferencjach i Kongresach Światowych. 

Ponadto w 2008 roku odbyło się Międzynarodowe Posiedzenie Zarządu na Sri Lance, 

które było kamieniem milowym i dumnym osiągnięciem naszej sekcji. Nasi członkowie 

regularnie uczestniczą również w różnych międzynarodowych wydarzeniach: seminariach, 

programach, webinariach, warsztatach oraz Tygodniach Przyjaźni organizowanych przez inne 

sekcje. 

IPA Sri Lanka w latach 2000, 2003, 2005, 2010, 2013, 2014 i 2018 była gospodarzem  

7 wydarzeń z okazji Tygodnia Przyjaźni, przyciągając uwagę IEB i sekcji członkowskich, które 

aktywnie uczestniczyły w tych wydarzeniach. Wycieczki okazały się atrakcyjne, zwłaszcza 

różne ważne miejsca o znaczeniu historycznym i dziedzictwa narodowego, a także atrakcyjne 

wybrzeża wyspy z piaszczystymi plażami i spokojnymi, ciepłymi wodami, idealnymi do 

uprawiania sportów wodnych. 

Planowaliśmy zorganizowanie drugiego spotkania sekcji hostingowych (HSM) w 2020 

roku, ale ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa na całym świecie 

wydarzenie to nie mogło się odbyć zgodnie z założeniem. Zamierzamy jednak zorganizować 

HSM w przyszłości, gdy sytuacja się poprawi i powrócimy do normalności. Planujemy również 

zorganizować VI Seminarium Młodych Funkcjonariuszy Policji w 2021 roku, a większość 

planów w tym zakresie została już zakończona, ale jeśli sytuacja pandemiczna nie powróci do 

normy, to wydarzenie również może wymagać ponownego zaplanowania. 

Z okazji 70-lecia naszej prestiżowej organizacji przeprowadziliśmy akcję polegającą na 

przekazaniu pomocy medycznej i sprzętu 27 niepełnosprawnym funkcjonariuszom policji  

o wartości ponad 600 000 rupii lankijskich (11, 635 zł).  

IPA wniosło współpracę policyjną, jedność i przyjaźń między wspólnotą policyjną na 

świecie, a my jesteśmy częścią największej istniejącej organizacji policyjnej. 

Życzymy IPA i wszystkim sekcjom sukcesów i coraz większej siły do osiągnięcia 

kolejnych znaczących momentów w przyszłości.      

Asoka Wijetilleka, p.o. Prezydenta/Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 
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70 lat IPA – SEKCJA SZWECJA 

 

Przeszłość i przyszłość Sekcji IPA Szwecja w roku jubileuszu 70-lecia IPA 

Pomysł utworzenia szwedzkiej Sekcji IPAbył początkowo omawiany przez funkcjonariuszy 

Policji w Göteborgu po nawiązaniu kontaktów z członkami IPA z Anglii i Norwegii. Po kilku 

latach pracy zapadła ostateczna decyzja o utworzeniu sekcji. 9 września 1958 roku Sekcja 

IPA Szwecja została przyjęta na 2. Kongresie Światowym w Belgii. Ponieważ Sekcja została 

utworzona w Malmö, wszystkie jubileusze obchodzone są w tym mieście lub w sąsiednich 

miastach na południu Szwecji. 

Szwedzcy członkowie IPA są aktywnymi 

podróżnikami korzystającymi z bliskości innych 

sekcji IPA w Europie i łatwego dostępu do reszty 

świata drogą lotniczą. Wydarzenia krajowe, 

partnerstwa z regionami i oddziałami IPA, Domy 

IPA i wiele innych zaangażowały szwedzkich 

członków. Sekcja uczestniczy w Spotkaniach 

Nordic Baltic od 40 lat oraz Forum Krajów Europy 

Północnej IPA od jego powstania w 2010 roku. 

Członkowie cenią sobie możliwość studiowania  

w IBZ Gimborn i udziału Seminarium Młodych 

Funkcjonariuszy Policji (YPOS). 

Sekcja kilkukrotnie zmieniała strukturę regionalną 

i składa się obecnie z siedmiu regionów, 

odpowiadających siedmiu regionom szwedzkiej 

Policji. 

Kilku szwedzkich członków IPA uczestniczyło  

w pracach komisji PEB, a później IEB. Sekcja IPA 

Szwecja jest dumna z tego, że Roy Stragnér pełnił 

funkcję Przewodniczącego PEB, a obecnie May-

Britt V.R. Ronnebro pełni funkcję Sekretarza 

Generalnego IPA. 

Na Kongresie Krajowym Sekcji IPA Szwecja  

w październiku 2020 roku sekcja powitała jedenastego Prezydenta. Ivan Sokolowski, którego 

plan pracy na najbliższe 4 lata będzie koncentrował się na utrzymaniu członków i rekrutacji 

nowych, cyfrowych kartach członkowskich, zaktualizowania strony głównej oraz 

uczestniczeniu w wydarzeniach krajowych i zagranicznych. 

Servo per Amikeco,      

 

Ivan Sokolowski, Prezydent IPA Szwecja. 
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70 lat IPA – SEKCJA SZWAJCARIA 

 

Nie ma nic lepszego niż przewodniczenie stowarzyszeniu, które łączy się i działa zgodnie  

z zasadą „Służba przez Przyjaźń”, nie tylko w Szwajcarii, ale także daleko poza naszymi 

granicami. Sekcja IPA Szwajcaria idzie naprzód, o czym świadczy duża liczba członków naszej 

sekcji. Ale nie można spocząć na laurach. Zawsze trzeba szukać nowych perspektyw, aby 

nasze Stowarzyszenie trzymało zawsze rękę na pulsie. Rok bez wyznaczonych celów oznacza 

stagnację. 

Jednak głównym zmartwieniem podczas mojej prezydencji jest to, aby nie stracić połączenia 

z bazą: łańcuch składa się z pojedynczych ogniw, a trwałość tego łańcucha jest możliwa tylko 

wtedy, gdy każde ogniwo pozostaje połączone z innym ogniwem. 

Mamy nadzieje, że przeglądanie strony głównej naszej sekcji sprawi wam przyjemność, a jeśli 

nie należycie jeszcze do naszej rodziny IPA, a chcielibyście zostać naszym członkiem, będzie 

to dla mnie wielka przyjemność. Życzymy zdrowia i sukcesów!    

Jean-Pierre Allet, Prezydent IPA Szwajcaria. 
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70 lat IPA – SEKCJA TURCJA 

 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

 

Przeżywamy trudny okres ze względu na zawirowania polityczne w naszym kraju. 

 

Od czasu wątpliwej próby wojskowego zamachu stanu, która miała miejsce w lipcu 2016 roku 

w Turcji, tysiące naszych kolegów z IPA zostało uwięzionych. To nie jest żart. 

 

Ciężkie czasy są prawdziwym testem przyjaźni. Prawda płynie z powiedzenia: „Prawdziwego 

przyjaciela poznaje się w biedzie”. Kiedy potrzebowaliśmy prawdziwych przyjaciół, aby nas 

wysłuchali, a ponadto, kiedy potrzebowaliśmy zrozumienia i wsparcia znaleźliśmy Was u boku. 

W szczególności postawa Prezydenta i IEB pomogła lepiej nas zrozumieć wśród innych 

członków. 

 

W ciągle zmieniającym się świecie nieustannie potrzeba nowych strategii i rozmów. 

Ustanowienie pewnej acz wrażliwej równowagi pomiędzy ochroną Podstawowych Praw 

Człowieka a środkami podjętymi do wyeliminowania wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, 

czyni niezwykle istotnym, aby wszyscy wspólnie walczyli z bezprawiem i korupcją  

w dzisiejszym świecie, gdzie przestępczość jest zglobalizowana. W tym celu potrzebni są 

niezawodni partnerzy. Jesteście tymi zaufanymi partnerami! 

 

Aby wszyscy skorumpowani zrozumieli lepiej, że prawo i Prawa Człowieka, które chcą 

zniszczyć, nie są pozbawione właściciela, że świat zmienił się teraz w globalną wioskę  

i prędzej czy później zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. 

 

Świętujemy 70-lecie powstania IPA z radością bycia jego częścią. Mamy szczerą nadzieję, że 

nasza przyjaźń i solidarność będą trwały przez kolejne 70 lat i dłużej. 

 

Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mamy takich przyjaciół jak Wy!   

 

IPA Turcja. 
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70 lat IPA – SEKCJA WIELKA BRYTANIA 

Sekcja IPA UK żaczy wszystkim naszym przyjaciołom z Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Policji fantastycznego 70-lecia przyjaźni. Rok 2020 nie był taki, jak ktokolwiek mógł sobie 

wyobrazić. Dzięki naszemu wspaniałemu Stowarzyszeniu  nie tylko poradziliśmy sobie, ale 

także wzmocniliśmy się służąc członkom, oferując praktyczne wsparcie i pozostając  

w kontakcie. 

1 stycznia 1950 roku sierżant Policji  

z Lincolnshire w Anglii spełnił swoje marzenie 

i powstało IPA. Arthur Troop stworzył 

organizację promującą przyjaźń i współpracę 

pomiędzy czynnymi i emerytowanymi 

funkcjonariuszami Policji dookoła świata, 

organizację tworzącą relacje społeczne, 

kulturowe oraz zawodowe, wolną od 

dyskryminacji ze względu na 

stopień/stanowisko, płeć, rasę, język czy 

religię. 

Arthur przygotował się na Kongres Światowy 

z okazji 50-lecia Stowarzyszenia, który odbył się w Bournemouth w Wielkiej Brytanii w maju 

2000 roku. Jej Królewska Wysokość, Księżniczka Anna uczestniczyła w ceremonii otwarcia  

i złożyła hołd „… mężczyźnie z Lincolnshire, za bezwzględne wykonywanie żmudnego 

zadania ustanowienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji przez Służbę przez 

Przyjaźń”. 

To dobrze, że 20 lat później IPA dowiodło, że podstawowe wartości Służby i Przyjaźni mogą 

wytrzymać w wyjątkowych okolicznościach na świecie. Sekcja IPA UK postąpiła zgodnie  

z wartościami Arthura i dotarła do członków z całej Sekcji, a nawet z całego świata. 

Podobnie jak w innych sekcjach 

zaplanowaliśmy fantastyczny wachlarz 

obchodów 70-lecia, od tygodni przyjaźni  

i ciekawych seminariów, w tym tygodniowe 

wydarzenie taktyki obronnej COPS, po rejsy, 

uroczyste wieczory, na które czekaliśmy, aby 

móc powitać gości z całego świata. 

Zaczęliśmy rok od, regularnego teraz, 

weekendu przyjaźni w Kingussie w Szkocji, 

zanim większość z nas została objęta 

lockdownem. 

Świętowaliśmy 70. Rocznicę, jak większość 

sekcji, używając Zoom i innych platform. Na 

początku marca rozpoczęliśmy ogólnokrajowy poranek przy kawie w każdą środę, który wciąż 

rośnie w siłę, a międzynarodowi przyjaciele z IPA często wpadają na pogawędki. Oddziały i 

regiony organizowały wirtualne imprezy przyjaźni i pozostawały ze sobą w stałym kontakcie. 

Cieszymy się lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi quizami, wirtualnymi wieczorami  
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degustacji ginu, whisky i wina, wirtualnymi poszukiwaniami skarbów, a nawet wieczorami 

gotowania z tych samych składników. 

Niektóre z naszych Grup Zainteresowań Specjalnych, takie jak historia rodziny, pisarze, taktyki 

obronne, kempingi, grupy motocyklowe, mogły spotkać się na Zoom, podtrzymując przyjaźnie 

i nawiązując nowe. 

Sekcja UK przeprowadziła kilka webinariów 

Gimborn dotyczących rozwoju zawodowego,  

w tym tego, jak służby policyjne radziły sobie 

z pandemią. Grupa pisarzy o ugruntowanej 

pozycji zorganizowała 8-tygodniowe 

seminarium internetowe „Pisanie dla 

przyjemności” zorganizowane przez IBZ 

Gimborn, a planowany w Wielkiej Brytanii 

weekend na Fox Road przekształcił się  

w weekend Pisarzy Zoom. Jako sekcja i część 

największej organizacji przyjaźni na świecie 

jesteśmy dumni z Arthura Troopa. 

Jesteśmy dumni z tego, jak obecni tu 

członkowie IPA nadal wychodzą naprzeciw i opiekują się członkami w prawdziwym duchu 

Przyjaźni. Jesteśmy dumni z naszej historii IPA i z dumą realizujemy nasze motto  Servo per 

Amikeco. 

Bill Petherick, jeden z naszych byłych Prezydentów Sekcji UK, którego wielu z was zna, 

podsumował kilka tygodni temu swoje odczucia po korzystaniu z wirtualnego świata IPA: 

„W najtrudniejszych czasach IPA pokazuje swoją prawdziwą siłę, docierając do 

potrzebujących i oferując dłoń przyjaźni. Jestem dumny, że jestem członkiem tej 

wspaniałej organizacji”. 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego w 2021 roku i mamy nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, 

ciesząc się z wielu fantastycznych wydarzeń wirtualnie lub osobiście.  

Servo per Amikeco,       

Sean Hannigan, Wiceprezydent ds. Kultury i Komunikacji,  IPA UK. 
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70 lat IPA – SEKCJA UKRAINA 

 

Rok 2020 to znaczący rok dla każdej sekcji krajowej, a także dla wszystkich członków IPA. 

Nasza społeczność policyjna skończyła 70 lat. Serdecznie gratulujemy kierownictwu IPA,  

a także naszym kolegom i przyjaciołom na wszystkich kontynentach tej wspaniałej rocznicy! 

Sekcja ukraińska została pełnoprawnym członkiem IPA w 1997 roku. Obecnie sekcja zrzesza 

w swoich szeregach prawie 6 000 członków. Utworzyliśmy oddziały we wszystkich regionach 

kraju oraz na największych uczelniach i akademiach naszego systemu. 

Wysokiemu wizerunkowi naszej sekcji 

sprzyja fakt, że od 15 lat na stałe kieruje nią 

Pierwszy Minister Spraw Wewnętrznych 

niepodległej Ukrainy, generał Andriy 

Vasilishin. 

Sekcja ukraińska ściśle współpracuje  

z Policją Ukrainy, wspiera wdrażanie w niej 

reform oraz integruje ukraińską policję ze 

społecznością międzynarodową. 

Priorytetem w pracach sekcji są działania 

międzynarodowe, a także wzmacnianie 

biznesowych i przyjacielskich kontaktów  

z kolegami z Policji innych krajów. 

Jesteśmy w stałym kontakcie i organizujemy wymiany delegacji z dziesiątkami sekcji 

krajowych z różnych kontynentów. Obowiązkowym elementem większości tych wizyt jest 

zapoznanie się z pracą Policji i wymiana doświadczeń. 

Duże znaczenie mają regularne kontakty 

międzynarodowe oparte na badaniach 

naukowych i praktycznych. Regularnie 

odbywają się spotkania przy okrągłym stole  

z bieżącymi tematami, w których biorą udział 

naukowcy, policjanci i koledzy z zagranicy. 

Na podstawie wyników tej komunikacji 

przygotowano propozycje i rekomendacje, 

które mają na celu dalszy rozwój współpracy 

ze strukturami policyjnymi czołowych państw 

świata oraz usprawnienie pracy policji 

ukraińskiej. 
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Odrębnym i bardzo ważnym elementem jest sport w sekcji, który postrzegany jest jako 

najskuteczniejsza forma nawiązywania i wzmacniania przyjaznych kontaktów z zagranicy z 

udziałem policjantów. 

 

Każdego roku nasi sportowcy i drużyny, zwłaszcza w mini piłce nożnej i sportach siłowych pod 

banderą sekcji, otrzymują Złote Nagrody na prestiżowych międzynarodowych zawodach IPA. 

Sekcja ukraińska jest otwarta na szeroką komunikację z kolegami z IPA na całym świecie. 

 

Niech nasza przyjaźń umacnia się z dnia na dzień! 

 

Servo per Amikeco!         

 

Andriy Vasilishin, Prezydent IPA Ukraina. 
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70 lat IPA – SEKCJA STANY ZJEDNOCZONE 

Sekcja IPA USA nie była w stanie zorganizować naszego planowanego planu szkoleniowego 

w ramach obchodów 70-lecia, ale nie możemy się doczekać, aby w przyszłym roku gościć 

wielu naszych członków z całego świata na naszym programie szkoleniowym. 

 

 

Nawet w sytuacji Covid-19 wytrwaliśmy i po raz pierwszy w 

naszej historii odbyliśmy nasze coroczne spotkanie online jako 

sekcja. Cieszyliśmy się, ze byliśmy razem (chociaż w formie 

wirtualnej), co było powodem powstania IPA – aby zjednoczyć 

oficerów z całego świata w przyjaźni!      

 

 

Joe Johnson, Prezydent IPA Stany Zjednoczone. 
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70 lat IPA – SEKCJA KOLUMBIA 

Członkowie IPA Kolumbia – Sekcji tymczasowo stowarzyszonej, składają hołd, szacunek, 
podziw i uznanie temu godnemu stowarzyszeniu, którego jesteśmy integralną częścią, z okazji 
70 lat pomyślnego, zasłużonego i stałego wzrostu, zjednoczeni we wspólnocie z 67 sekcjami 
i ponad 372 000 kolegów policjantów, strażników naszej światowej społeczności, w „Służbie 
przez Przyjaźń”, z wdzięcznością i trwałą pamięcią dla naszego założyciela, sierżanta Arthura 
Troopa. 

Spotkaliśmy się w IPA w lipcu 2010 roku i wkrótce zrozumieliśmy jego cel, wartości i znaczenie 

naszej relacji, otrzymując pierwsze raporty z IPA Peru, a później z IPA Hiszpania, z Diego 

Rodriguezem Borrega jako doradcą i przewodnikiem, osiągając obecny status. Spotkanie  

w celu określenia organizacji IPA w Kolumbii odbyło się w grudniu 2010 roku i od tego czasu 

mieliśmy już nieco ponad 70 członków w ramach IPA Hiszpania. Dziś liczymy 172. 

Zorganizowano Stały Komitet Fundacyjny i rozpoczęto różne zajęcia akademickie  

i rekreacyjne, aby dalej poznawać IPA, 

promować przynależność naszych policjantów  

i świętować postępy poczynione przy każdej 

okazji. Przy stałej promocji i zaangażowaniu 

naszej Policji, 8 sierpnia 2016 roku udało się 

założyć IPA Kolumbia; obecni byli zarówno 

Prezydent IPA Pierre-Martin Moulin, jak  

i Sekretarz Generalny Georgios Katsaropoulos,  

a także Diego Rodgriguez Borrega z IPA 

Hiszpania. Zorganizowano spotkania robocze  

w celu przeglądu statutu i innych dokumentów, 

a także kilka wycieczek turystycznych, oprócz spotkania w Generalnym Dyrektoracie Policji  

z pomocą Dyrektorów Generalnych różnych organów instytucjonalnych. Ceremonia 

Założycielska była uroczysta, radosna i pełna zaangażowania 110 osób, w tym przedstawicieli 

Dyrektoratu Generalnego, przyjaciół i współpracowników, w towarzystwie żon i innych 

krewnych. 

Sekcja IPA Kolumbia była obecna na Kongresach Światowych w Nowej Zelandii, Bułgarii  

i Niderlandach; zapadają w pamięć możliwości wymiany doświadczeń z kolegami z tak wielu 

różnych miejsc, co pozwala nam za każdym razem pogłębiać wiedzę o Stowarzyszeniu. 

Ponadto organizujemy zgromadzenia, spotkania Zarządu, imprezy kulturalne i rekreacyjne 

oraz wysyłamy raporty okresowe do Sekretariatu Międzynarodowego, aby informować  

o wszystkim co zostało zrobione. 

Warto wspomnieć o wielokrotnych spotkaniach Dyrektoratem Generalnym Policji, z różnymi 

dyrektorami instytucji , którzy są z nami od 2010 roku, w celu propagowania IPA, jego historii, 

jego działania i kontaktów z międzynarodowymi organizacjami. Spotkania te miały również na 

celu uzyskanie upoważnienia do rekrutacji funkcjonariuszy Policji w służbie czynnej. 

Zezwolenie, które uzyskano 3 czerwca 2020 roku, kiedy odpowiedni dokument został 

podpisany z Dowódcami Generalnymi Oscarem Atehortua Duque i Gustavo Alberto Moreno 

Maldonado w budynku dowództwa. 

Wyrazy uznania i zaangażowania w „Servo per Amikeco”.        

Pedronel Delgado, Prezydent IPA Kolumbia. 
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70 lat IPA – SEKCJA KIRGISTAN 

 

Nasze stowarzyszenie tworzą byli pracownicy organów ścigania, w tym Spraw Wewnętrznych, 

Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i Prokuratury. Sekcja IPA Kirgistan została 

zarejestrowana 27 sierpnia 2012 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. 

Nasza sekcja działa w pełni od października 

2015 roku. Liczba członków stale rośnie:  

z liczby 63 w 2016 roku, 81 w 2017 roku, do 

100 członków w 2018 roku. 

Członkowie IEB odwiedzili nas w marcu 

2018 roku, spotkaliśmy się z nimi na granicy  

z Kazachstanem, aby towarzyszyć im  

w spotkaniu z Ministrem Spraw 

Wewnętrznych, Prezydentem Biszkeku oraz 

Przewodniczącym rady Miasta. 

IEB uczestniczyło w naszym Spotkaniu Założycielskim, a we wrześniu tego samego roku 

zostaliśmy oficjalnie powitani jako Sekcja w budowie. Do chwili obecnej, w listopadzie 2020, 

ze statusem Sekcji Tymczasowo Stowarzyszonej, Sekcja IPA Kirgistan liczy 110 członków. 

W naszej sekcji co roku odbywają się różne 

wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne. 

Wielu naszych członków i przewodniczących 

komitetów prowadzi wykłady na różnych 

uczelniach, takich jak Akademia Prawa, 

Akademia MSW, Międzynarodowy 

Uniwersytet Kirgistanu i Kirgiski Uniwersytet 

Rolniczy. 

Ponadto obchodzimy urodziny wszystkich 

naszych członków, którzy ukończyli 60 lub 70 

lat. 

Organizujemy także różne turniej sportowe, 

m.in. 4 Międzynarodowe Turnieje Bilardowe  

w 2016 roku w Karakolu, 2017-18 w Biszkeku, 

a w 2019 roku wzięliśmy udział w turnieju w Kazachstanie. 

Planowaliśmy również zorganizować turniej w 2020 roku, ale ze względu na sytuację Covid-

19 turniej musiał niestety zostać odwołany i przełożony na późniejszy termin. 

Komitet Wykonawczy IPA Kirgistan składa się z 16 osób i odbywają się kwartalne spotkania  

w celu rozwiązania wszystkich bieżących problemów.        

Sheishenbek Baizakov, Prezydent IPA Kirgistan. 
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70 lat IPA – SEKCJA W BUDOWIE – ALBANIA  

 

Kilka najważniejszych wydarzeń z naszych licznych działań w październiku i listopadzie 2020: 

 

17 listopada 2020 

W ramach listopadowych wakacji Region Środkowy Sekcji IPA Albania zorganizował bardzo 

piękne wydarzenie w wiosce Peza w dystrykcie Tirana. Zaplanowano wizytę w zabytkowych 

budynkach oraz spacery, jazdę konną i zapoznanie się z pracą, jaką wykonują służby 

ratunkowe Albanii. 

 

 

10 listopada 2020  

Sekcja w budowie Albania przez lata spotykała się z Dyrektorami albańskiej Policji w ośrodku 

„Rafaelo” w Shengjin/Lezha. Burmistrz Szkodry, pani Voltana Ademi i burmistrz Lezhe, nasz 

były kolega, pan Pjerin Ndreu, po współpracy z nami zaoferowali wsparcie dla projektów 

związanych z naszą misją. Na podstawie propozycji Ardiana Zaganjoriego uzgodniono 

utworzenie „Forum byłych Dyrektorów albańskiej Policji”. W drugiej części spotkania bawiliśmy 

się występami lokalnych artystów. Pan Ahmet Prenci przemawiał krótko i podarował 

uczestnikom spotkania swoją najnowszą książkę „Anja”. Ponadto, pan Bilbil Mema (były 

Dyrektor Generalny) i Faik Sadiku (policjant) przekazali swoje najnowsze wydania, mając na 

celu promowanie najlepszych wartości przyjaźni i współpracy. 

https://www.facebook.com/ipa.albania/videos/391348788674893 
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9 listopada 2020  

Przedstawiciele oddziału Skodrini zorganizowali spotkanie informacyjne wraz z kwalifikacją 

dotyczącą Koalicji Przeciwko Narkotykom i Alkoholowi w zakresie przeciwdziałania używaniu 

narkotyków w szkołach średnich, a także w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności 

zapobiegania zanieczyszczeniom Jeziora Szkodra. Liczba uczestników była imponująca. 

 

31 października 2020  

Coroczna analiza i plan IPA Albania na 2021 rok odbyły się we wspaniałej siedzibie Grand 

FAFA Durres, ofiarowanej hojnie przez kolegę. Uczestnicy z 4 regionów oceniali osiągnięcia  

i zrealizowane plany. Minutą ciszy upamiętniono kolegów i przyjaciół straconych na rzecz 

Covid-19.  

10 października 2020 

Na zaproszenie Prezydenta IPA Czarnogóry, Vojislava Dragovicia, 10.10.2020 roku z wizytą 

w Czarnogórze udała się delegacja z regionu Skodrini. Wizyta odbyła się w ramach rocznicy 

powstania Sekcji IPA Czarnogóra. Obie strony wyraziły zadowolenie z poziomu współpracy  

i przekonanie, że ta współpraca będzie się 

pogłębiać w przyszłości. Prezydent Dragović 

zaznaczył, że IPA Czarnogóra zintensyfikuje 

lobbing na rzecz postępów IPA Albania  

w procesie afiliacyjnym. Podczas spotkania 

wymieniono symboliczne upominki oraz 

oceny zawodowe.  

 

 

Skender Doda, Prezydent Sekcji w budowie IPA Albania. 
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70 lat IPA – POSŁOWIE 

Gratulacje dla wszystkich, którzy „przebrnęli” przez ten obszerny grudniowy biuletyn IPA  

z okazji 70. rocznicy Stowarzyszenia! 

Planowana przez nas publikacja wersji elektronicznej 15 grudnia – dość ładnie zbiega się  

z urodzinami Arthura Troopa. 

Muszę przyznać, że na początku byłam nieco wystraszona 

i zaniepokojona, gdy członkowie IEB zdecydowali podczas 

internetowego spotkania w październiku 2020 roku, że 

chcieliby zobaczyć raczej nietypowe wydanie grudniowego 

Biuletynu, upamiętniające znamienite 70-lecie powstania 

IPA. 

Zadanie, które pojawiło się przed nami, wydawało się 

prawie nie do wykonania: zespół IAC pod kierownictwem  

i wsparciem naszego szefa Stephena Crockarda, miał za 

zadanie zebrać artykuły z każdej Sekcji IPA, każdego 

członka IEB, kilku byłych Prezydentów oraz uzupełnić wydanie kilkoma stronami 

informacyjnymi. Starając się nie wpadać w panikę, zaczęłam od planu projektu i „przyjęłam”, 

że w najlepszym wypadku to wydanie będzie zawierać do 68 artykułów z od Sekcji, 8 z IEB, 

najprawdopodobniej 4 od byłych Prezydentów, jeden z Gimborn, około 10 stron ogólnych 

informacji, plus oczywiście wprowadzenie i, miejmy nadzieję, zachęcającą stronę główną… 

summa summarum: co najmniej 93 pozycje… 

Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, spojrzałam na biuletyny z poprzednich lat:  

w ciągu 11 miesięcy edycji w 2020 roku przetworzyliśmy 120 pozycji, w całym 2019 roku 149, 

a w 2018 roku – 142 pozycje… więc to specjalne wydanie z grudnia 2020 roku… cóż, jestem 

teraz zbyt zmęczona, aby obliczyć dokładną wartość procentową… ale: jest duże. 

Nigdy przez milion lat nie uwierzyłabym, że każda sekcja IPA dostarczy artykuł  i jestem 

niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy napisali swoje teksty w języku innym niż ojczysty. 

Dziękujemy również za przesłanie mnóstwa wspaniałych zdjęć na naszej stronę internetową, 

gdzie wszyscy będą mogli się nimi cieszyć. 

Mam szczęście, że nauczyłam się o wiele więcej o każdej z sekcji IPA, kiedy redagowaliśmy  

i formatowaliśmy Wasze artykuły. Dziękuję wszystkim z IAC! Ogromne podziękowania również 

dla członków IEB, którzy nigdy nie wątpili, że sobie poradzimy z zadaniem i pomagali nam jak 

tylko mogli, abyśmy mogli opublikować ten aktualny Biuletyn w mniej niż 8 tygodni. 

Mam nadzieję, ze podobało się wam czytanie wypowiedzi wszystkich osób  tak samo jak nam 

w IAC – chociaż muszę przyznać, że po cichu cieszę się, że następny znaczący moment –  

75-lecie – jest jeszcze kilka lat przed nami. 

Szczęśliwej Rocznicy IPA!       

Elke. 
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