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WSTĄP DO IPA

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

•	 udziału	w	zagranicznych	stażach	zawodowych	 np.:	„Placement	Programme”	koordynowanych	przez	Sekcję	Polską	IPA	m.in.	w	Irlandii	i	Anglii	oraz	międzynarodowych szkoleniach zawodowych  np.: w „Międzynarodowym Centrum Szkolenia IPA (IBZ)”	w	Gimborn	(Niemcy)
•	 korzystania	ze zniżką minimum 20% z obiektów 

(hoteli i restauracji) rekomendowanych przez Sekcję 
Polską IPA w Polsce (ponad 100 obiektów) oraz 
domów IPA (IPA Houses) na świecie oraz z basenów 
termalnych w Polsce. Wykaz wszystkich obiektów 
znajduje się na stronie internetowej  
www.ipapolska.pl

•	 korzystania	ze zniżką 10%  z	usług	biura	turystycznego	„RAINBOW	TOURS”

•	 korzystania	z dobra zniżką  

z sieci fitness klubów 

„CALYPSO	FITNESS”	(kluby	

znajdują się w całej Polsce)

•	 korzystania	ze zniżki od 10% i więcej (w zależności od rodzaju części) przy zakupie części samochodowych  w	firmie	„INTER	CARS”

•	 skorzystania	z	promocyjnych	ofert	operatorów	telefonii	

komórkowej współpracujących z Grupami Wojewódzkimi 

IPA w Polsce

•	 udziału	w	krajowych	i	zagranicznych	

wyjazdach turystycznych oraz  

w	różnego	rodzaju	imprezach		sportowych,	

kulturalnych	i	rodzin
nych	organizowanych	

przez wszystkie struktury IPA w Polsce

•	 udziału	w	międzynarodowych	

konkursach	fotograficznych
	

organizowanych	przez	władze	

światowe IPA

•	 ponadto	jako	członek	Sekcji	Polskiej	IPA co roku otrzymujesz 3 lub 4 wydania czasopisma „Wiadomości Sekcji	Polskiej	IPA”	oraz	coroczny	gadżet	SP	IPA	wraz	z	naklejką	na	szybę samochodową

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem się do naszej IPA rodziny – wejdź na stronę:  
www.ipapolska.pl,	wydrukuj	deklarację	członkowską	i	skontaktuj	się	z	Regionem	IPA	w	miejscu	
Twojego	zamieszkania.

Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA

•	 WSTĘPUJĄC		DO	IPA	STAJESZ	SIĘ	CZŁONKIEM	NAJWIĘKSZEGO	
POLICYJNEGO	STOWARZYSZENIA	NA	ŚWIECIE	I	OTRZYMUJESZ	
LEGITYMACJĘ,	KTÓRA	JEST	HONOROWANA	PRZEZ	SŁUŻBY	
POLICYJNE	W	65	PAŃSTWACH



3

SPIS TREŚCI
Życzenia od Komendanta Głównego Policji    4

Życzenia od Komendanta Głównego SG   4

Słowo Prezydenta SP IPA i życzenia    5

Słowo wstępne redaktora Naczelnego   6

Informacja skarbnika SP IPA   7

PREZYDIUM
Zdalne spotkanie Prezydentów Sekcji Narodowych  
i władz światowych IPA   8 

Internetowe posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA   9

Wspomnienie Roberta Literackiego   9

Porozumienie Sekcji Polskiej IPA ze

Stowarzyszeniem Straży Ochrony Przyrody w Polsce  10

„Wspomnienie ipowca”   11

IPA DLA SPOŁECZEŃSTWA
Ekologicznie z IPA w Międzyzdrojach   14

Zbiórka Krwi – największy dowód ludzkiej solidarności   15 

Honorowe krwiodawstwo - Region IP Mogilno   15

Maseczki od Grupy Tubądzin pomagają

w służbie łódzkim policjantom   16

Dolny Śląsk dla dzieci na Kresach Wschodnich    16

Krew darem życia    17

Upamiętnienie 80. rocznicy mordu Katyńskiego   17

Dar krwi od Kropelki   18

Wsparcie IPA dla Policji w Parczewie   18

Spotkanie aktywu Regionu IPA Kwidzyn   18

Region KGP IPA – dla dzielnej Gabrysi    19

Kamizelki odblaskowe od IPA   20

2. Charytatywny Rajd Pieszy IPA Nowy Sącz   20

Zadbaliśmy o Jezioro Jeziorak w Iławie    22

MIĘDZYNARODOWO
IPA Lublin na marszu w Czechach   23 

Weekend przyjaźni z IPA Uroczysko-Piechowice   24

CUDZE CHWALICIE... CZYLI POZNAJEMY POLSKĘ

 ,,Odkryj z nami Płock” w 100. rocznicę wojny

polsko-bolszewickiej   25

W Region IPA Płońsk na ziemi kaliskiej   26

Spotkania na szczycie dolnośląskich członków IPA   27

Region IPA Biała Podlaska na wyjeździe

do Białowieży   28

SPORT I REKREACJA   

XXII Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2020   29

Oj, działo się na autodromie   30

VIII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

w badmintonie    30

Turniej Strzelecki Pamięci Poległych Policjantów   31

Ogólnopolski Turnieju Piłki Nożnej 

Kobiet - IPA CUP 2020    32

Golf IPA 2020 w Binowie    33

Grill IPA “Pod zardzewiałą kotwicą” w Szczecinie   34

IPA Region Głogów na zawodach strzeleckich    35

Kajakami po Myśli    36

IPA Głogów na wodnych szlakach   37

Turniej Darta w Kędzierzynie-Koźlu    38

Do kopa potrzeba tylko szesnastu kart   39

Strzelanie w Zamościu   40

Piłkarskie zmagania w Lublinie   41

Urodziny Regionu IPA Włodawa   42

Zakończenie wakacji w Regionie IPA Włodawa   43

Ekipa #IPA Wrocław zaliczyła maratoński 

dystans w Atenach (wirtualnie)   44

Zawody strzeleckie o Puchar „Tygrysa”   45

KOLEKCJONERZY
Wizytówki – jego pasja   46

HOTELE REKOMENDOWANE   
IPA Haus i hotele rekomendowane w Polsce    47

„WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA”
Ogólnopolskie Czasopismo 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

WYDAWCA:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
Sekcja Polska IPA
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
KRS 0000154720, NIP 781-16-60-567
Regon 630161971
Nr konta: 
84  1600 1462 1871 4886 9000 0001

REDAKCJA WIADOMOŚCI SP IPA
Witold Drzażdżyński
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań

KONTAKT Z REDAKCJĄ:
redakcja@ipapolska.pl
tel. + 48 607 112 277 

REDAKTOR NACZELNY:
Elżbieta Gargula

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Grzegorz Kalina
Ewa Dębowska

ADMINISTRATOR SERWISU IPAPOLSKA PL:
Aneta Sobieraj

SKŁAD i ŁAMANIE:
Drukarnia NOWODRUK s.c. 

DRUK I OPRAWA:
Agencja Reklamowa Rhema 
www.rhema.com.pl

NAKŁAD: 9200 egz.
ISSN 1427-874X

Przedruki z kwartalnika tylko za zgodą 
Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo 
doboru, skracania i dokonywania korekty 
wybranych tekstów.

Redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności za 
treści umieszczone 
w czasopiśmie.



4

Koleżanki i Koledzy!
Członkowie Polskiej Sekcji IPA!

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji to święta szczególne,  
a wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystą i wzruszającą chwilą w roku.  
Razem z bliskimi zasiadamy wówczas do wspólnego stołu, dzielimy się opłatkiem  
i składamy sobie życzenia. 

 Tegoroczne święta, ze względu na pandemię, spędzimy w gronie najbliższych.  
Życzę Państwu, by mimo tych ograniczeń, w Waszych domach gościł podniosły nastrój, 
by było w nich dużo radości, wzajemnej serdeczności i ciepła.  
Wszystkim funkcjonariuszom, którzy spędzą święta strzegąc naszego bezpieczeństwa, 
życzę spokojnej służby.

 W nadchodzącym 2021 roku życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślnej realizacji zawodowych 
planów, optymizmu na co dzień oraz spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

gen. dyw. SG Tomasz Praga
Komendant Główny Straży Granicznej
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Szanowne koleżanki i Szanowni koledzy, drodzy przyjaciele IPA, 

 Wielkimi krokami zima zbliża się do naszych drzwi. Dni stają się coraz krótsze, a noce 
coraz dłuższe. Ten wyjątkowy dla nas wszystkich rok powoli odchodzi w niepamięć, a przecież 
to nie tak miało być! Rok 2020 miał być rokiem szeregu wydarzeń związanych z 70. rocznicą 
powstania IPA. Wspólnie mieliśmy świętować, bawić się, spotykać z naszymi przyjaciółmi z całego 
świata. Niestety przewrotny los chciał inaczej. „Matka Natura” doszła do wniosku, że człowiek żyje  
za szybko i postanowiła „zaciągnąć hamulec”. Jak postanowiła tak zrobiła, ale o tym to już 
sami dobrze wiecie i tego doświadczyliście. Z jednej strony to dobrze, że musieliśmy zwolnić,  
ale z drugiej strony tyle dobrego moglibyśmy zrobić dla innych ludzi. Życie pokazało też, że nie 
możemy za wiele planować, bo wszystkie nasze plany są niewiele warte.

 Na szczęście, przynajmniej w wakacje mogliśmy prawie normalnie funkcjonować  
i w tym czasie, w całej Polsce, udało się zorganizować wiele imprez, spotkań oraz innych wydarzeń 

kulturalnych, turystycznych i sportowych. Przez okres kilku miesięcy koronawirus trochę nam odpuścił i poczuliśmy,  
że wraca normalność. Jeszcze na początku października sytuacja wyglądała nieźle i udało nam się zorganizować w Lublinie 
spotkanie Prezydium SP IPA, a jego członkowie wzięli udział w zakończeniu Turnieju Piłkarskiego.  
Niestety „normalność” trwała krótko, jesień znowu nas docisnęła, a zima jest jedną wielką niewiadomą. Ze względu  
na trudną sytuację epidemiczną musieliśmy odwołać zaplanowane na koniec października „stacjonarne” posiedzenie 
Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA (uchwały niezbędne dla funkcjonowania naszego Stowarzyszenia zostały podjęte 
poprzez głosowanie internetowe). Pierwszy raz w historii IPA, nie odbył się również Kongres Światowy IPA (Prezydenci 
Sekcji Światowych głosowali przez Internet). Jak widzicie wszyscy zostaliśmy zmuszeni  do przejścia na „zdalną” działalność 
internetową. Pozostaje nam tylko nadzieja, że będzie to trwało krótko.

 Pomimo tych wszystkich trudności, pokazaliśmy siłę tkwiącą w motto naszego Stowarzyszenia „servo per amikeco 
- służyć poprzez przyjaźń”. Regiony i Grupy Wojewódzkie IPA, w ciągu całego roku zrealizowały bardzo dużo przedsięwzięć 
różnego rodzaju i pomogły wielu ludziom, którzy tej pomocy potrzebowali. Chciałbym gorąco podziękować Prezesom 
Grup Wojewódzkich, Przewodniczącym Regionów i wszystkim członkom Sekcji Polskiej IPA za nieustające zaangażowanie 
w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Musimy mieć nadzieję, że Wasz trud pomoże w uporaniu się z tym zagrożeniem  
i szybszym powrotem do normalnego funkcjonowania.

 W Wasze ręce trafia nowe wydanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA, w którym znajdziecie opisy imprez i wydarzeń 
zorganizowanych przez struktury naszej Sekcji. W gazecie znajdziecie też drugą część wykazu obiektów rekomendowanych 
SP IPA (hotele i restauracje) oraz kalendarz na 2021 rok. Mam nadzieję, że pomimo panującej epidemii, będziecie mogli 
skorzystać z uroków zimy, dlatego też przypominam, że jako członkowie IPA we wszystkich obiektach rekomendowanych 
SP IPA możecie korzystać z 20% zniżki na ich usługi. 

 Niestety muszę też podzielić się z Wami przykrą wiadomością. Pod koniec października, niespodziewanie  
i przedwcześnie, odszedł na wieczną służbę nasz kolega Robert LITERACKI, który w latach 2016-2019 pełnił funkcję 
Zastępcy Skarbnika SP IPA. Jeszcze w marcu br. Krajowy Zarząd SP IPA, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, przyznał 
Robertowi najwyższe odznaczenie - Medal „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Niestety nie zdążył on osobiście odebrać tego 
wyróżnienia. Robert na zawsze pozostanie w naszej pamięci!!!
Na zakończenie, na przekór bezwzględnemu wirusowi, z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam 
Koleżanki i Koledzy oraz Waszym rodzinom, przede wszystkim zdrowych, ale też pogodnych, wesołych i rodzinnych Świąt, 
a w zbliżającym się nowym 2021 roku realizacji zamierzeń i spełnienia marzeń, satysfakcji z pracy zawodowej, szacunku 
społeczeństwa oraz szczęśliwych powrotów ze służby do swoich najbliższych. 
Do Siego Roku 2021 !!!

Servo per amikeco
Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej IPA
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Szanowne koleżanki i koledzy!
Drodzy	przyjaciele	IPA,

 Mijający rok, był rokiem zmagania się z COVID – 19. Dotknęło to nas zarówno  
w życiu prywatnym jak również służbowym a także zrzeszonych w stowarzyszeniu,  co miało 
bezpośredni wpływ na naszą działalność. Aby postępować zgodnie z przepisami i zaleceniami, 
byliśmy zmuszeni ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z organizacji wielu imprez, bywa  
że cyklicznych, organizowanych przez kilkanaście lat.
 W tej chwili mogę powiedzieć, że proces wydawania gazety również się zmienił. Numer 
marcowy wydawany był w całkowitym lock down ale daliśmy radę, gazeta trafiła przed świętami. 
Pomimo obaw do numeru lipcowego wpłynęło również bardzo wiele waszych relacji. Ruszyliście 
z pomocą charytatywną na skalę dotąd niespotykaną w Sekcji Polskiej. Wsparcia jakiego udzielaliście jednostkom Policji  
i innym podmiotom przeszły nasze najśmielsze oczekiwania i materiałów do gazety lipcowej nie zabrakło. Kiedy wydawało 
się jeszcze 2 miesiące temu, że sytuacja jest opanowana, ostatnie miesiąc pokazał, że ponownie musimy się zmierzyć  
z ograniczeniami i numer grudniowy został przygotowywany zdalnie.
Dziękuję Wam wszystkim, za przesłane materiały, szczególnie te które pokazują Wasze bezpośrednie zaangażowanie. 
Wiem, jak bardzo pomagaliście i wspieraliście się wzajemnie w trudnych chwilach, wiem, że można było liczyć na wsparcie 
i pomoc wielu z Was nawet na drugim końcu Polski. 
 Myślę, że po tych 9 miesiącach życia w pandemii przewartościowaliśmy w sobie wiele spraw  
i uświadomiliśmy sobie, co dla nas tak naprawdę ważne, a czego nie zauważaliśmy w pędzie dnia codziennego. Nad czym 
warto się pochylić i pielęgnować a co puścić od siebie. Na czym warto się skupić, jak pielęgnować relacje, przyjaźnie  
a zostawić to co sprawia, że czujemy się jak w klatce. 
 Wirus sprawił także, że numer grudniowy przygotowywali Grzegorz Kalina i Ewa Dębowska oraz Prezydent Piotr 
Wójcik , przy moich wskazówkach w miarę moich możliwości. I dziękuje im za to z całego serca.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021 życzę Wam i Waszym bliskim ale też sobie, 
przede wszystkim zdrowia. Aby te święta, które z pewnością będą inne niż dotychczas, były tym czasem, 
gdzie damy sobie wzajemnie bliskość, pozytywne myśli, radość, ciepło i miłość. Pomimo wszystkiego  
co dokoła. Życzę abyśmy w naszym stowarzyszeniu zrealizowali w nadchodzącym roku, to czego nie udało się zrobić  
z mijającym i abyśmy spotkali się na tych wydarzeniach.

Ela Gargula
Redaktor Naczelny

 Dla wielu z nas tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą  inne niż 
dotychczas. Epidemia koronawirusa, z którą zmagamy się nie tylko w Polsce,  
ale i na świecie, pokrzyżowała również nasze świąteczne plany.
Mimo tego, nie traćmy optymizmu – nawet jeśli możliwość spędzenia czasu  
z bliskimi, która jest jedną z najwspanialszych rzeczy wiążących się ze Świętami 

– została ograniczona.

 Pamiętajmy, że Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to magiczny  
i pełen radości czas, rodzinnego ciepła i wyjątkowego nastroju.

Z tej okazji życzymy wielu niepowtarzalnych chwil, zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, spokoju i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech ten świąteczny czas przepełniony będzie atmosferą 
pełną dobroci i wzajemnej życzliwości, towarzyszącej dzieleniu  
się opłatkiem, a Nowy 2021 Rok dostarczy wielu powodów  
do radości i osobistej satysfakcji.

Prezydium Sekcji Polskiej IPA

Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
życzymy wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Na ostatnim posiedzeniu Krajowego 
Zarządu SP IPA (w formie zdalnej), 
jako upominek Sekcji Polskiej na rok 
2021 został wybrany nośnik pamięci 
(pendrive 16 GB) w kształcie karty 
kredytowej. Każdy członek naszego 
stowarzyszenia otrzyma ten gadżet 
wraz z legitymacją członkowską na 
2021 rok oraz znaczkiem na szybę 
samochodu.  

Poniżej prezentujemy stan członków 
Sekcji Polskiej IPA w latach 2016-2020.

Piotr Wójcik – Prezydent SP IPA
Adam Pietrzkiewicz – Skarbnik SP IPA
Referat Legitymacji 

SPRAWY CZŁONKOWSKIE /PREZYDIUM/

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE CZŁONKÓW IPA SEKCJA POLSKA ZA LATA 2016-2019
I STAN NA 01.12.2020

Sporządził Skarbnik Sekcji Polskiej IPA Adam Pietrzkiewicz
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 W związku z trudną sytuacją związaną z panującą na 
całym	 świecie	 pandemią	 koronawirusa	 COVID-19,	 władze	
światowe	 IPA	 (International	 Executive	 Board)	 odwołały	
Kongres	Światowy	IPA	(właściwie	przełożyły	go	na	2021	rok),	
który zaplanowany był w Barcelonie w połowie października 
br. 
 Mając na uwadze konieczność podjęcia najważniejszych 
decyzji (uchwał) związanych z funkcjonowaniem naszego 
Stowarzyszenia, do Prezydentów Sekcji Narodowych IPA został 
przesłany pakiet dokumentów, w którym znalazły się sprawozdania 
z działalności członków IEB,  sprawozdanie z wykorzystania budżetu oraz wnioski do podjęcia uchwał, dając czas na 
przeanalizowanie tych dokumentów. 
 W dniu 13 października o godz. 19.00 (czasu brytyjskiego), odbyło się zdalne spotkanie IEB z Prezydentami Sekcji 
Narodowych IPA, w którym udział wzięło ponad 50 osób z całego świata. W trakcie zebrania, członkowie IEB przedstawili 
krótkie informacje ze swojej działalności, a następnie przedstawiciele poszczególnych Sekcji Narodowych IPA mogli 
zabrać głos i przedstawić sytuację w swoich sekcjach. 
 W spotkaniu uczestniczył także Prezydent Sekcji Polskiej IPA - kol. Piotr Wójcik, który w kilku zdaniach poinformował 
władze światowe o aktualnej sytuacji w Sekcji Polskiej oraz przekazał życzenia zdrowia (w imieniu członków Sekcji Polskiej 
IPA) wszystkim uczestnikom tego zdalnego zebrania.  

Zdalne spotkanie 
Prezydentów Sekcji Narodowych  
i władz światowych IPA

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Karolina Wójcik i Aneta Sobieraj
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MTekst: Piotr Wójcik

 W związku ze stale pogarszającą się sytuacją związaną z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 
wprowadzeniem w całej Polsce „czerwonej strefy” epidemicznej, Prezydent SP IPA, w uzgodnieniu z Prezydium KZ SP IPA 
zmuszony był odwołać stacjonarne posiedzenie Krajowego Zarządu SP IPA, które zaplanowane było na koniec października 
2020 r.  
 Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie naszego Stowarzyszenia oraz  konieczność podjęcia najważniejszych 
decyzji (uchwał), do Prezesów Grup Wojewódzkich Sekcji Polskiej IPA został przesłany pakiet dokumentów, w którym 
znalazły się informacje z działalności członków Prezydium SP IPA, oraz wnioski do podjęcia uchwał i projekty tych uchwał. 
Prezesi dostali odpowiedni czas na przeanalizowanie tych dokumentów i zagłosowanie na poszczególne uchwały. 
 W wyniku internetowych głosowań Krajowy Zarząd SP IPA przyjął szereg uchwał m.in. o nowych obiektach 
rekomendowanych SP IPA, nadaniu tytułu honorowego „Zasłużony dla IPA SP”, przyznaniu zapomóg finansowych dla 
członków IPA, wyborze gadżetu IPA na 2021 rok oraz zezwalającą Prezydium SP IPA do wystąpienia do władz światowych IPA  
z propozycją organizacji Kongresu Światowego IPA w Polsce. Ustalono również miejsce wiosennego posiedzenia Krajowego 
Zarządu i pozostaje tylko mieć nadzieję, że odbędzie się ono zgodnie z planem - w wersji stacjonarnej. 
Do zobaczenia w Kielcach, w marcu 2020 roku.

INTERNETOWE POSIEDZENIE 
KRAJOWEGO ZARZĄDU SP IPA

“Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać. 
Zadzwoń do mnie. Obiecuję być wtedy z Tobą i być cicho. 
Nie obiecuję, że cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą. 
Ale jeżeli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze…” 

20 października 2020 r., zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, podinspektor w stanie spoczynku Robert Literacki. 
Robert, w czerwcu br., po 27 latach służby w Policji przeszedł na emeryturę. Był wieloletnim członkiem i Prezesem 
Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, a w latach 2016-2019  - Zastępcą Skarbnika SP IPA.   
Robert kochał ludzi, kochał przebywać w ich towarzystwie.  Uważał, że każdy problem da się rozwiązać. 
Czasami w kilku słowach, a czasami przeprowadzając długie rozmowy potrafił wczuć się w sytuację wykazując 
dodatkową życzliwość i cierpliwość, by następnie dać motywującego kopa i nadzieję na lepsze jutro. Zawsze był szczery, 
choć nie jest to pożądana cecha. Robert wyznawał zasadę, że „lepiej być zranionym przez prawdę niż pocieszonym 
kłamstwem”. Na co dzień był stanowczy i sumienny. Jednocześnie nieliczni mogli przekonać się, że w tym silnym 
facecie było miejsce na wrażliwość. Intuicyjnie czuł, gdy działo się coś niepożądanego, zawsze podając pomocną dłoń. 
Podczas jednej z naszych ostatnich rozmów, związanych z niepewnością dotyczącą panującej pandemii doszliśmy do 
wniosku, że z każdym dniem życia zbliżamy się do śmierci. Żadne z nas wtedy nie pomyślało, że ten dzień dla Roberta 
nadejdzie tak szybko. Przecież było w nim tyle woli życia, marzeń, miał tyle planów. Był aktywny, mógł w końcu 
bezgranicznie oddać się swojej pasji - żeglarstwu, na którą ciągle brakowało mu czasu. Z jaką radością opowiadał  
o swojej „małej” łódce. Jeszcze z większa radością zabierał na przejażdżki swoją rodzinę i przyjaciół. Zdecydowanie 
śmierć upomniała się o niego za wcześnie. Jednocześnie wiem, że we wspomnieniach nadal pozostaje żywy.
Wierzę, że Robert zawsze będzie z Nami myślami, a pewnego dnia na pewno spotkamy się w innym, lepszym świecie, 
dlatego ROBERCIE nie mówię ” Żegnaj, ale Do Zobaczenia”. 
Cześć Jego pamięci!

Tekst: Agata Kwiecień-Godzwon

WSPOMNIENIE ROBERTA 
LITERACKIEGO
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 W dniu 19 sierpnia 2020 roku w Lublinie, Prezydent Sekcji Polskiej IPA – kol. Piotr Wójcik i Członek Prezydium 
– kol. Adam Mateńko oraz Szef Sztabu SSOP w Polsce (w imieniu Komendanta Głównego SSOP)  – generał straży 
Marcin Jureczek, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi Stowarzyszeniami.  
 Głównymi celami porozumienia jest podejmowanie przez nasze organizacje wspólnych działań w zakresie 
szeroko rozumianej tematyki ochrony środowiska naturalnego, pogłębianie ekologicznej edukacji społeczeństwa,  
w szczególności ekologicznego wychowania dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnego wizerunku 
funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Strażników SSOP w społeczeństwie oraz organizowanie wspólnych 
przedsięwzięć z uwzględnieniem tematyki związanej z bezpieczeństwem publicznym i ochroną środowiska 
naturalnego.
 Dziękuję koledze Tomaszowi Strukowi – Przewodniczącemu Regionu IPA Biała Podlaska za okazana pomoc 
w kontaktach pomiędzy władzami naszych Stowarzyszeń skutkujących podpisaniem tego porozumienia.

POROZUMIENIE SEKCJI 
POLSKIEJ IPA 

ZE STOWARZYSZENIEM STRAŻY 
OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Adam Mateńko
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Przedstawiamy Wam zwycięskie opowiadanie w naszym konkursie 
„Wspomnienie	ipowca”.	Autorem	jest	Waldemar	Dziedzic	z	Lubelskiej	Grupy	
Wojewódzkiej. Gratulujemy!

Waldemar	 DZIEDZIC	 – do Stowarzyszenia wstąpił w 2010 roku.  
Jest Przewodniczącym Regionu IPA Lublin (drugą kadencję), znajdującym się  
w strukturze Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. W poprzednich latach, w Regionie 
IPA Lublin pełnił również funkcję Zastępcy Sekretarza i Sekretarza Regionu.  
W Prezydium Zarządu Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA jest Zastępcą Sekretarza 
(trzecią kadencję), a jednym z Jego zadań jest współpraca z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność charytatywną i dobroczynną.  
Jest także działaczem społecznym i związkowym. W strukturze związkowej jest 
Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KWP w Lublinie (trzecią 
kadencję). Od ponad roku szczęśliwy emeryt Policji, w której służył ponad 28 lat.  

„WSPOMNIENIE IPOWCA”

„WSPOMNIENIE IPOWCA”
- HISTORIA KTÓRA, CHOĆ KRÓTKA TO POKAZUJE 

DOBITNIE, ŻE W KUPIE SIŁA! 

 Mam to niewypowiedziane szczęście, że przeznaczenie na mojej drodze życia stawia ludzi, którzy są totalnie 
zakręceni, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu! To niewiarygodne, gdyż patrząc przez pryzmat przeżytych 
lat, ludzi którym się jeszcze chce pomagać, bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi jest jakby coraz 
mniej…
W tym miejscu zaczyna się owa niezwykła historia przyjaźni pomiędzy kolegami zrzeszonymi pod szyldem naszego 
stowarzyszenia, a ludźmi dobrej woli przeróżnych specjalności od lekarza po sklepikarza, a na prezesie banku kończąc.
Jest więc rok 2019, a ściślej początek września. Kolejne zgrupowanie kadrowiczów: ipowców, członków honorowych, 
sympatyków jednym słowem zacne grono przyjaciół spotkało się na małym co nieco w zaciszu pomieszczeń Anielskich 
Smaków w Lublinie, które niejedno widziały, a z zebranej gadaniny powstałoby parę niezłych tomów opowieści 
dziwnych treści no i gwarantuję, że mogłoby zaistnieć kilka prac magisterskich, być może też doktorskich, a materiał 
na habilitację z pewnością byłby idealny!
 Toczą się rozmowy, bajania, przekomarzania przy wódkach, winach i nalewkach wszelakich o życiu, zdrowiu, 
polityce… itp. W pewnym momencie mój przyjaciel Leszek – członek cechu złotników lubelskich, zasłużony ipowiec, 
człowiek wielu talentów, o których osobiście przyszło mi się przekonać, rzuca hasło: „teatr”, a co się z tym wiąże 
nierozerwalnie: „Lubelska Akcja Charytatywna”. 
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 Czym jest owa Akcja? zadałem pytanie. W tym miejscu garść historii się nasuwa. Lubelska Akcja Charytatywna to 
przedsięwzięcie, które zrodziło się w 2012 roku z pragnienia niesienia pomocy innym. Inicjatorką i główną organizatorką 
wydarzeń realizowanych w ramach działalności Akcji jest nauczycielka z zawodu, a społecznik z zamiłowania Laura 
Krzesiak. Organizowane akcje charytatywne połączone z licytacjami i oryginalnymi przedstawieniami, wykorzystują 
potencjał artystyczny uczestników, aby zbierać środki finansowe dla różnych instytucji i organizacji charytatywnych 
zajmujących się działalnością społeczną. Lubelska Akcja Charytatywna cyklicznie wspiera hospicja, domy opieki  
i placówki opiekuńcze. Widowiska organizują i realizują ludzie nauki i kultury, a także przedstawiciele lokalnego biznesu.
 Przyznam, że łyknąłem przysłowiowego bakcyla bez popijania colą i zacząłem drążyć temat na gorąco.  
Okazało się, że Leszek nie jest sam, bowiem w naszym niesamowitym gronie jest jeszcze kilku pozytywnych wariatów, 
którzy odkryli w sobie pasję aktorstwa!
 I tak oto zostałem wkręcony w przygotowania do spektaklu „Siedem grzechów”, który swoją premierę miał  
20 listopada 2019 roku na deskach sceny Filharmonii Lubelskiej.

 „Siedem grzechów” – popełnić grzech może każdy. Wiem z całą pewnością, że “Znani, a nieznani” wchodząc 
na scenę grzeszą przede wszystkim talentem, a widzowie przychodząc na spektakl „Siedem grzechów” mają zobaczyć, 
jak na przestrzeni wieków inni te grzechy popełniali.
Chciwość, gniew, lenistwo, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, pycha i zazdrość… Uff, będzie się działo! 
I jeszcze jedno, motto spektaklu: „Jakby tak spojrzeć na siedem grzechów głównych, to wychodzi na to, że większość 
z nich to hobby”!
 W udziale mnie i moim czterem kolegom ipowcom przypadła do zagrania scena piąta pt. „Gniew”.  
Według scenariusza mieliśmy zagrać wojów króla Władysława Łokietka, zaraz po zwycięskim łupniu, który zadaliśmy 
Krzyżakom! W miarę wdrażania się w tekst zrodziła się w nas kusząca chęć zmiany scenografii. 

 I tak zamiast strojów rycerzy z epoki postanowiliśmy wskoczyć w kurtki i kaski motocyklowe, a dzięki uprzejmości 
naczelnika wydziału zaopatrzenia KWP w Lublinie do kompletu dostaliśmy pasy i pałki szturmowe! Kulminacją miał 
być wjazd na scenę kolegi Jurka na motocyklu – to tak zamiast konia! Pomajstrowaliśmy również nad tekstem dzięki 
czemu zgromadzona publika miała się dowiedzieć, że serwowane na obiad „pobitewne pobojowisko” to tak naprawdę 
staropolskie flaki!

 Wierzcie mi, były to niezapomniane chwile spędzone w gościnnych progach Filharmonii Lubelskiej!  
Właściwie, to do ostatniego momentu wprowadzaliśmy zmiany do scenariusza, tak aby tocząca się akcja nie dawała 
czasu zgromadzonej publiczności na wytchnienie!
 Byłem w tym gronie nowicjuszem, ale ipowska brać podtrzymywała mnie na duchu i nie pozwalała na chwilę 
słabości czy stresu, który w miarę zbliżania się premiery coraz częściej zaczynał  mi doskwierać…
Wreszcie przyszedł ten dzień, dzień premiery naszego spektaklu. Nigdy nie czułem się tak przytłoczony ogromem 
zapełnionych foteli. Mieszkańcy dopisali, sala Filharmonii wypełniona po brzegi, światła sceny prześwietlają mnie  
na wskroś!
 Spoglądałem z podziwem na krzątającą się ekipę odpowiedzialną za nagłośnienie, światła i rzeczy 
o których nie miałem zielonego, a nawet czerwonego pojęcia, że są niezbędne do funkcjonowania sceny.  
Perfekcjoniści w każdym calu! Nie ukrywam, ujęło mnie to. Zapragnąłem być tacy jak oni, spokojny i opanowany. 

 Scena pierwsza, druga, trzecia… napięcie przed wejściem staje się nie do wytrzymania! Wreszcie nasza kolej! 
…i stało się coś czego się nie spodziewałem – patrząc na kolegów i koleżanki, na ich spokój i opanowanie stałem 
się tak jak oni profesjonalistą w każdym calu! Przed samym wyjściem na scenę podszedł do mnie Leszek i tako rzekł: 
„Spójrz na tą publiczność, ponad tysiąc osób zgromadzonych, by obejrzeć nasz występ! Ruszamy do boju!”

 Minęło sporo czasu od tych wydarzeń, a ja nie potrafię zapomnieć entuzjazmu z jakim nas żegnano gdy po 
zagraniu naszej sceny schodziliśmy za kulisy! Wychodziliśmy jeszcze dwa razy żeby się pożegnać z publicznością!
Okazało się, że to dopiero przedsmak emocji. Otóż na koniec została podsumowana zbiórka funduszy z aukcji 
charytatywnej i sprzedaży biletów. Na konto Lubelskiej Akcji Charytatywnej wpłynęło 180 tysięcy złotych.  
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Wielkie podziękowania dla zgromadzonej publiczności za szczodrość i wielkie serca! Cały dochód z przedstawienia 
został przekazany na rzecz podopiecznych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Stowarzyszenia 
Przyjaciół Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 
 Wspomnę tylko, że scenariusz do spektaklu powstał dzięki Kamili Chylińskiej, Wiktorii Sekule i Jackowi 
Przybyszewskiemu, a za reżyserię odpowiadał nasz przyjaciel Boguś Byrski z Teatru LUKLA. Muzykę przygotował 
kompozytor Tomasz Momot oraz wokalistka Natalia Wilk.
 Daliśmy popalić publiczności jeszcze raz dnia następnego! Powtórzę się, ale warto o tym mówić i pisać: 
w kupie siła! Dzięki temu zacnemu gronu ludzi, którzy na co dzień ze sztuką nie mają nic wspólnego podopieczni 
szpitala zyskali iskierkę nadziei na szybszy powrót do zdrowia! Czułem się taki szczęśliwy, że poprzez nasz udział, 
stowarzyszenie IPA mogło zaistnieć w kolejnej akcji wspierającej potrzebujących.
 Wtedy przyszło wspomnienie jak 6 grudnia 2010 roku pierwszy raz wybrałem się z innymi policjantami 
z wydziału prewencji KWP w Lublinie na mikołajki, właśnie na onkologię do szpitala dziecięcego w Lublinie.  
Gdy pielęgniarka otworzyła drzwi pierwszej sali ukazał mi się chłopczyk, około trzech może czterech lat. Uśmiechał 
się, ale ja nie patrzyłem na jego uśmiech, a na jego niebieskie duże oczy przepełnione radością! Do dzisiejszego dnia 
prześladuje mnie jednak widok łysej główki Karolka i niezliczona ilość wpiętych w niego przewodów z aparatury 
stojącej obok… 
Przez kilka dni nie mogłem dojść do siebie po tym spotkaniu. Karolek odszedł dwa miesiące później, przegrał walkę  
z nowotworem…
 Wydarzyło się parę lat podczas których wraz z „bliźniakiem” Piotrkiem, obecnym prezydentem Sekcji Polskiej 
IPA braliśmy udział w szeregu akcji pomocowych, zbiórek charytatywnych, itp… Pewnego dnia „przyszła” jednak 
refleksja, by tą parę, która idzie w przysłowiowy gwizdek lepiej spożytkować. Tak zrodził się pomysł utworzenia IPA 
Region Lublin. 
Dzięki zaangażowaniu kolegów ipowców z regionu jesteśmy teraz w stanie corocznie pomagać potrzebującym 
dzieciom z rodzin policyjnych i nie tylko!

 Wracając do udziału w Lubelskiej Akcji Charytatywnej, to na spektaklu się nie skończyło. Ponad stu osobowa 
grupa aktorów – wolontariuszy przeniosła się do mediów społecznościowych, gdzie powstała wspaniała grupa 
„Grzeszny chórek”. Prym w grupie wiodą nasi koledzy ipowcy, a i ja mam w niej swój skromny udział. Tak zrodził 
się pomysł wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Kolega Jurek skrzyknął nas do zakupu sprzętu ochrony 
osobistej dla personelu  DPS. I tak Region Lublin wraz z Lubelską Akcją Charytatywna na ręce dyrektora Andrzeja Łaby 
przekazał 70 sztuk przyłbic ochronnych. 
 Chwilę potem wraz z Caritas Archidiecezji Lubelskiej postanowiliśmy zaangażować się w zbiórkę środków  
na zakup respiratora dla Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul. Abramowickiej w Lublinie.

 Może będę się powtarzał kolejny raz, ale IPA górą! To dzięki zaangażowaniu takich ludzi – ipowców z krwi  
i kości jak: Piotr Wójcik, Leszek Gwiazda, Piotr Andrzejewski, Adam Mirosław, Tomasz Skonecki, Jerzy Kargol powyższy 
spektakl odniósł spektakularny sukces, a Lubelska Akcja Charytatywna zyskała grono stałych przyjaciół.
 
Bracia i siostry ipowcy to wspaniała rodzina, która przywraca wiarę w dobro!
Servo per amikeco!

Lublin, dnia 21 sierpnia 2020 roku

Przewodniczący	Regionu	Lublin
Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA 

Waldemar	Dziedzic
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 „EKOLOGICZNIE Z IPA” to kampania edukacji ekologicznej skierowana do członków Zachodniopomorskiej Grupy 
Wojewódzkiej IPA w Szczecinie, ich rodzin,  sympatyków oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 
Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie stosowania zasad ekologii  
w życiu codziennym, zarówno w pracy, w domu, jak i za kierownicą pojazdu wśród odbiorców podejmowanych 
działań.
 W dniach 10/11.10.2020 r. w OSW CUL w Międzyzdrojach w ramach projektu odbyło się szkolenie z zakresu 
edukacji ekologicznej adresowane do członków Zarządu Grupy Wojewódzkiej IPA oraz ich rodzin i sympatyków.  
Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z wszechstronnymi informacjami na temat zasad 
segregacji odpadów oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych, odnawialnych źródeł energii, sposobów oszczędzania 
energii w domu i w pracy, ekologicznych metody eksploatacji urządzeń biurowych, przyczyn i skutków zmian 
klimatycznych oraz zasad ecodrivingu.
 Prelegentami byli: Pani Maria Szewczyk – specjalista ds. recyklingu REMONDIS Szczecin Sp. z o. o. oraz  
mł. insp. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie.
 Oprócz zagadnień teoretycznych (zgodnie z  obowiązującymi przepisami), uczestnicy szkolenia wzięli 
udział również w zajęciach praktycznych oraz wycieczkach plenerowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. 
W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, jednak dzięki szkoleniom kaskadowym wśród członków IPA województwa 
zachodniopomorskiego efekt ten będzie podlegał procesowi multiplikacji, a tym samym liczba osób o większej wiedzy 
i świadomości ekologicznej znacznie wzrośnie.
 W części oficjalnej spotkania, podczas uroczystej kolacji Wiceprezydent SP IPA kol. Witold Drzażdżyński 
uhonorował medalami „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” naszych kolegów: kol. Mariusz Rudziński - Przewodniczący 
Regionu IPA Dębno i kol. Robert Szukalskiego - Przewodniczący Regionu IPA Kołobrzeg. Ponadto kol. Grzegorz Sudakow 
- Przewodniczący Regionu IPA Szczecin został odznaczony certyfikatem z odznaką X-lecia w SP IPA. Miłym akcentem 
było również wręczenie DYPOMÓW UZNANIA przewodniczącym regionów ZGW, którzy obchodzili jubileusze swojej 
działalności, czyli: kol. Krystyna Majunka - Przewodnicząca Regionu IPA Straż Graniczna w Szczecinie - XV lat, kol. Leszek 
Gawliński - Przewodniczący Regionu IPA Świnoujście - X lat oraz kol. Robert Szukalski - Przewodniczący Regionu IPA - 
Kołobrzeg XV lat w naszym stowarzyszeniu. Wszystkim odznaczonym i uhonorowanym - serdecznie gratulujemy.
Jednocześnie Zarząd ZGW IPA - Szczecin składa serdeczne podziękowania kol. Grzegorzowi Sudakow za sprawną 
organizację szkolenia, Pani Wiesławie Maksel - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Stargard ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, kol. W. Drzażdżyńskiemu - Wiceprezydentowi SP IPA za przybycie na nasze zaproszenie 
oraz innym członkom Zarządu za osobiste zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Servo	Per	Amikeco	!!!

EKOLOGICZNIE Z IPA  
W MIĘDZYZDROJACH

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka

Tekst: Katarzyna Kamińska, Mariola Świątczak

Zdjęcia: Grzegorz Sudakow, Bożena Świątczak
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 Z okazji 101. rocznicy powołania Policji Państwowej,  
24 lipca 2020 r., Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
IPA Region Płock wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZ 
Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku 
zorganizowali zbiórkę krwi. 
 Do szlachetnej akcji włączyli się płoccy policjanci oraz 
pracownicy komendy, żołnierze 64. Batalionu Lekkiej Piechoty 
w Płocku oraz funkcjonariusze Zakładu Karnego w Płocku.
Kilka minut po godz. 10.00 „polała się pierwsza krew”, którą 
oddali Komendant Miejski Policji 
w Płocku, mł. insp. Mariusz 
Kryszkowski oraz Zastępca 
Komendanta, nadkom. Radosław 
Romanowski.
 Krew oddana została m. 
in. dla chorego 5-miesięcznego 
Jasia. Podczas akcji zebrano  
ok. 12 litrów życiodajnego 
płynu. Ze względu na duże 
zainteresowanie krwiodawców, 
organizatorzy planują kolejne zbiórki krwi.

Mazowiecka Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Adam Łaszczewski
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ZBIÓRKA KRWI - 
NAJWIĘKSZY DOWÓD 
LUDZKIEJ SOLIDARNOŚCI

Okres wakacyjny, a do tego sytuacja związana z pandemią 
COVID-19 spowodowały, że w kraju zaczęło brakować 
najcenniejszego leku - krwi.  Wychodząc naprzeciw 
temu problemowi, członkowie Regionu IPA Mogilno 
zorganizowali, 5 września 2020 r., kolejną zbiórkę krwi.  
 
Mogilnianie słyną z  wielkiego serca, jeśli chodzi  
o szczytny cel i kolejny raz udowodnili, że opinia ta 
nie jest na wyrost. Przez kilka godzin, do mobilnego 
laboratorium Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa zaparkowanego przy amfiteatrze 
letnim w Parku Miejskim w Mogilnie, krew oddały  
32 osoby, dzięki którym zebrano blisko 16 litrów krwi.

HONOROWE 
KRWIODAWSTWO  
- REGION IPA MOGILNO
Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Mariusz  Niecikowski  
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Łódzka Grupa Wojewódzka

Tekst: Rafał Płóciennik

Zdjęcia: Jan Kuropatwa

Od marca bieżącego roku, również w Polsce walczymy 
z podstępnym wirusem SARS-CoV-2, który zbiera 
śmiertelne żniwo. Z epidemią walka na pierwszym froncie 
prowadzona jest głównie przez lekarzy, pielęgniarki, 
ratowników a także pozostały personel medyczny.  
Zadania do realizacji w tej walce mają również policjanci. 
Również nasza służba jest doceniana i uważana za niemniej 
ważną. W tej trudniej sytuacji wiele fundacji, stowarzyszeń, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw stara się  
w miarę posiadanych możliwości udzielić wsparcia nam 
wsparcia. 
Dzięki pomocy Zasłużonego dla Sekcji Polskiej 
IPA Andrzeja Wodzyńskiego – właściciela Grupy 
Tubądzin - członkom Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej 
IPA udało się pozyskać 3500 sztuk profesjonalnych 
maseczek ochronnych o symbolu KN95 z filtrem FFP2.  
Uzyskane maseczki za pośrednictwem Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi zostały rozdysponowane 
do jednostki wojewódzkiej i miejskiej w Łodzi oraz 
powiatowych struktur w Zgierzu, Sieradzu, Wieluniu, 
Łęczycy i Kutnie. Dzięki takim postawom dobrze jest 
wiedzieć, że są osoby, które dbając o nas, dbają o nasze 
rodziny i społeczeństwo, któremu dane jest nam służyć. 

Na początku wakacji wśród członków IPA na Dolnym Śląsku ogłoszono 
zbiórkę materiałów biurowych na nowy rok szkolny dla dzieci  
na Kresach Wschodnich. Jako organizatorzy mieliśmy obawy czy czasy 
pandemii to dobry moment na tego rodzaju inicjatywę. Okazały się 
one nieuzasadnione.
Odzew wśród członków stowarzyszenia w tym z Regionów IPA Głogów, 
IPA Wrocław i Jelenia Góra był bardzo duży. Udało się zebrać różnego 
rodzaju zeszyty, przybory piśmiennicze, farby, plastelinę, bloki, papiery 
kolorowe, a nawet książki i bajki do czytania.
Całość materiałów została dostarczona przedstawicielowi Fundacji 
“Militarni Wrocław” – głównego organizatora przedsięwzięcia. 
Zebrane materiały zostaną dalej przekazane dla dzieci ze szkół  
na Kresach Wschodnich.

MASECZKI OD GRUPY TUBĄDZIN 
POMAGAJĄ W SŁUŻBIE ŁÓDZKIM 
POLICJANTOM

DOLNY ŚLĄSK DLA DZIECI  
NA KRESACH WSCHODNICH

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak



17

IP
A

 D
L

A
 S

P
O

Ł
E

C
Z

E
Ń

S
T

W
A

 Trudno policzyć ilu osobom pomógł starszy sierżant Mateusz Morawski 
członek Regionu IPA Wrocław, który służy w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu. Nasz kolega został doceniony przez Ministra Zdrowia, 
który uhonorował funkcjonariusza odznaką Zasłużonego dla Zdrowa Narodu. 
Wrocławski policjant oddał już ponad 27 litrów krwi, której jak wiemy, nie da się 
niczym innym zastąpić. Dzięki jego poświęceniu można było uratować niejedno 
ludzkie życie.
 Tytuł Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, 
otrzymał funkcjonariusz z Wrocławia, podczas uroczystości wręczenia odznaczeń 
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. To najwyższe tego typu 
wyróżnienie dla osób, które honorowo oddają krew. Aby je otrzymać należy oddać, 
co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu. Wcześniej starszy sierżant Morawski 
otrzymał już brązową, srebrną oraz złotą odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.
Starszy sierżant Mateusz Morawski podkreśla, że niezwykle ważne jest pomaganie drugiej osobie, a oddawanie krwi 
jest jednym z najmniej skomplikowanych sposobów niesienia pomocy innym. Namawia do tego nie tylko swoje 
koleżanki i kolegów z pracy, choć kilkoro z nich już towarzyszyło policjantowi podczas wizyty w centrum krwiodawstwa, 
samemu dzieląc się czerwonym płynem. Policjant korzystając z okazji chciałby przekazać, że oddawanie krwi jest 
proste, bezpieczne, ale przede wszystkim niezbędne. Może to zrobić praktycznie każdy. 
Każdy, więc może zostać bohaterem i dołączyć w tym zaszczytnym gronie do starszego sierżanta Mateusza 
Morawskiego.

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan, Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcie: Mateusz Morawski

KREW DAREM ŻYCIA

Podkom. Maciej Muzyk oraz podkom. Arkadiusz Majcherek z Regionu IPA Wrocław mieli zaszczyt brać udział  
w otwarciu Alei Lipowej, upamiętniającej mord katyński, do którego doszło przed 80-laty na terenie ówczesnego 
Związku Radzieckiego. W dolnośląskim Sokołowsku postanowiono uhonorować ofiary tej tragedii, w tym osobiście 
pułkownika Szymona Federońko, który zginął w Katyniu. Odsłonięto tablicę pamiątkową, będącą hołdem dla  
ks. Protoprezbitera i jego synów, którzy również polegli na frontach II Wojny Światowej.
Uroczystości, które odbyły się 30 lipca 2020 r. były ważnym momentem dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy, 
którzy pełnili lub pełnią służbę Ojczyźnie. W takich chwilach, bowiem mundurowi wspominają tych, którzy zginęli 
stojąc na straży Rzeczpospolitej. Poświęcili swoje życie, abyśmy mogli teraz żyć w bezpiecznym, dostatnim,  
a przede wszystkim wolnym państwie. Dlatego też trzeba kultywować pamięć o takich osobach, do których należał 
m.in. ks. Protoprezbiter Szymon Fedoreńko, który zginął w Katyniu, będąc w sowieckiej niewoli. Został osadzony  
w Kozielsku i zamordowany w Katyniu w 1940 r. Jego trzej synowie zginęli w 1944 r. Najstarszy Aleksander walczył  
w 300 Dywizjonie RAF i poległ w czasie lotu bojowego 25 kwietnia. Młodsi, Orest i Wiaczesław, polegli, jako żołnierze 
podczas powstania warszawskiego – 1 i 18 sierpnia.
Aby uczcić pamięć o bohaterze, została nie tylko odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona pułkownikowi Fedoreńko, 

ale również otwarto Aleję Lipową, wiodącą do cerkwi św. Michała Archanioła. 
W uroczystościach uczestniczyli wysocy przedstawiciele władz oraz służb 
mundurowych, a także policjanci – członkowie IPA Dolny Śląsk. Policjanci 
uczestniczący w uroczystości reprezentowali nie tylko policjantów garnizonu 
dolnośląskiego, ale również członków całego Stowarzyszenia.
Celem IPA jest przecież nie tylko wspieranie kontaktów pomiędzy policjantami na 
całym świecie, ale też kultywowanie pamięci tych mundurowych, którzy oddali 
swoje życie dla innych. Takimi bohaterami były osoby, które poległy w służbie 
ojczyźnie w lasach Katynia, Charkowa i Miednoje. 

UPAMIĘTNIENIE 80. ROCZNICY  
MORDU KATYŃSKIEGO

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan

Zdjęcie: Arkadiusz Majcherek
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Opolska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Kumorkiewicz

Zdjęcie: Radosław Mierzejewski

W związku z bardzo trudną sytuacją w jakiej ostatnio znalazło się polskie krwiodawstwo  
w dniu 28 sierpnia 2020 r. działający przy IPA Region Kędzierzyn–Koźle Klub HDK 
„Kropelka Krwi” zorganizował zbiórkę krwi pod galerią handlową „Odrzańskie Ogrody”  
w Kędzierzynie-Koźlu.
Zebraliśmy 16.650 ml krwi, która przekazana została na rzecz chorej na białaczkę 11-letniej 
Ewy, córeczki policjanta z bełchatowskiej jednostki. Dla nas każda ilość zebranej krwi  
to sukces.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska policyjnego i osób cywilnych.

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w tej akcji. Dziękujemy również osobom, które 
podjęły próbę oddania krwi, ale z różnych przyczyn oddać jej nie mogły.

W dniu 13 maja br. na terenie LKS „Nadwiślanin” w Miłosnej koło Kwidzyna,  
na krótko spotkali się aktywiści Regionu IPA Kwidzyn kol. Mirosław Żuchowski  
i kol. Tadeusz Żebrowski z Prezesem PGW kol. Maciejem Matoń. Celem spotkania 
było wręczenie legitymacji „Zasłużony dla IPA Sekcja Polska” kol. Mirosławowi Iljin  
i Krzysztofowi Salińskiemu. Obaj pełnią służbę w Straży Miejskiej w Kwidzynie  
i wspomagają działania statutowe Stowarzyszenia. Podczas spotkania wręczono 
także legitymację IPA nowemu członkowi kol. Michałowi Dulkiewiczowi. 
Należy dodać, że w LKS „Nadwiślanin” trenował Wiesław Hartman zdobywca 
srebrnego medalu w Pucharze Narodów podczas Olimpiady w Moskwie w 1980 
roku.

Dewizą naszego Stowarzyszenia jest hasło w języku esperanto „Servo Per Amikeco” – „Służyć Poprzez Przyjaźń”,  
a naszym celem – tworzenie autentycznych więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego na całym świecie. W ramach 
stowarzyszenia podejmujemy wiele inicjatyw pomocowych, a także służących podniesieniu stanu bezpieczeństwa.  
Dzięki zaangażowaniu Członka IPA kol. Piotra Michalaka, służącego w KPP w Parczewie oraz osób Zasłużonych dla IPA 

Sekcja Polska, działających przy Regionie IPA Włodawa,  mając na uwadze 
dbałość o stan bezpieczeństwa, a także uwzględniając trwający stan epidemii, 
na początku sierpnia, na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  
w Parczewie kom. Mariusza Kawalerskiego przekazano zakupione przez Region 
IPA Włodawa urządzenie „PROMILER” służące do bezkontaktowych badań 
petentów zgłaszających się w celu sprawdzenia swojego stanu trzeźwości. 
Instalacja urządzenia będzie miała wpływ zarówno na stan bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, jak również ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.
Dziękujemy kol. Piotrkowi oraz  Naszym Zasłużonym!

Lubelska Grupa Wojewódzka

Tekst: Bożena Szymańska

Zdjęcie : A. Łopacki

WSPARCIE IPA DLA POLICJI  
W PARCZEWIE

DAR KRWI OD „KROPELKI”

Pomorska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjecie: Iwona Żuchowska

SPOTKANIE AKTYWU REGIONU IPA KWIDZYN
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Stołeczna Grupa Wojewódzka

Tekst: Ewa Dębowska

Zdjęcia: organizatorzy i uczestnicy biegu

Grupa „pozytywnie zakręconych” przyjaciół, biegaczy, członków Regionu Komenda 
Główna Policji SGW IPA postanowiła na sportowo uczcić wydarzenia związane m.in.: 
ze 100-leciem: Bitwy Warszawskiej zwanej również Cudem nad Wisłą, Zaślubin 
Polski z morzem, promować ochronę środowiska w Polsce, zdrowy tryb życia, jak 
również wesprzeć zbiórkę środków finansowych na leczenie Dzielnej Gabrysi, córki 
policjanta garnizonu stołecznego. W trakcie biegu towarzyszyli im rowerzyści oraz 
ratownicy na motoambulansach, jak również koledzy z samochodowego wsparcia 
technicznego. 
Jak wspomina Kamil, jeden z uczestników biegu  „(…) Na końcowym odcinku, 
niestety piach na dróżce nas pokonał i z jednego biegacza zrobiło się trzech biegaczy. Dwóch z rowerami na plecach 
:) (…)”.  
Ogromną niespodzianką dla biegaczy, a szczególnie dla Pawła, była wizyta Dzielnej Gabrysi na trasie (okolice Mławy). 
Jej uśmiech sprawił, że mimo późnych godzin nocnych, biegacze otrzymali kolejną dawkę pozytywnej energii, ogień 
w nogach, radość w sercu, ale pojawiły się również łzy, łzy wzruszenia...  
Bieg był fascynującą przygodą, wyzwaniem, walką z własnymi słabościami, w tym ze zmęczeniem i brakiem snu. 
Temperatura iście wakacyjna, wręcz wymarzona – tylko niestety nie dla biegaczy. W dzień powyżej 300 C, otwarta 
przestrzeń, rozgrzany asfalt, czasami gorący piach, natomiast chłodne noce z temperaturą ok. 100 C.
Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Środowiska. Organizatorem był Region Komenda 
Główna Policji Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA. Partnerem strategicznym – ORLEN Upstream Sp. z o.o. Partnerzy 
przedsięwzięcia: Lasy Państwowe, Universal Sport, Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Zarząd Oddziałowy 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Komendzie Głównej 

Straży Granicznej, Służba Więzienna, SRS ORLEN Upstream 
Przemyśl, Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska, 
Diety od Brokuła, GUN TV PL, Agisko, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Służb Ratowniczych IPA Medic.

Po biegu pozostały super 
wspomnienia, ale pomoc 
dla Dzielnej Gabrysi trwa. 
Zachęcamy do udziały  
w aukcjach na Facebooku 
dla Gabrysi – Aukcje Dla 
Dzielnej Gabrysi. 
Koszty leczenia oraz stałej 
rehabilitacji są ogromne  
i niestety przerastają 
możliwości finansowe 
równie Dzielnych Rodziców!

Gabrysia to dzielna 3-latka, która każdego dnia walczy z nieuleczalną chorobą ZESPOŁU AICARDIEGO 
GOUTIERESA AGS i udowadnia nam, że chce! Gabrysia od lipca 2019 roku bierze udział w leczeniu 
eksperymentalnym w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii (USA). Lek, który przyjmuje ma zatrzymać lub spowolnić 
postęp choroby. Gabrysia wymaga również wieloprofilowej rehabilitacji. 

Jeśli chcesz przekazać darowiznę:
Pomoc	dla	Dzielnej	Gabrysi	AGS
Alior	Bank	42	2490	0005	0000	4600	7549	3994
Tytułem:	32382	Jaworska	Gabriela	PIASECZNO
- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
lub  
pomagam.pl/dzielnagabrysiaags

REGION KGP IPA - DLA DZIELNEJ 
GABRYSI 
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W	 sobotę,	 26	 września	 2020	 r.	 policjanci	 Komendy	Miejskiej	 Policji	 w	
Nowym	 Sączu	 oraz	 członkowie	 Międzynarodowego	 Stowarzyszenia	
Policji	IPA	Region	Nowy	Sącz,	wzięli	udział	w	II	Charytatywnym	Rajdzie	
Pieszym.	Jego	organizatorami	byli:	młodszy	inspektor	doktor	Krzysztof	
Dymura	 –	 Komendant	Miejski	 Policji	w	Nowym	Sączu	 oraz	 Prezydium	
Regionu	IPA	Nowy	Sącz.

Ze względu na pandemię 
koronawirusa, a także 
prognozowane złe warunki 
pogodowe, trasa rajdu została 
skrócona o połowę i wynosiła 
11 km. Uczestnicy swoją 
czterogodzinną wędrówkę zakończyli w Kosarzyskach - Zamakowisku. 
Pomimo trudnych warunków pogodowych, wszyscy na metę dotarli 
pełni optymizmu i poczucia, że mogli swoim uczestnictwem wspomóc 
rodziny poległych w służbie koleżanek i kolegów.

2. CHARYTATYWNY RAJD PIESZY 
IPA NOWY SĄCZ

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo związane z bezpieczną szkołą i bezpieczną 
drogą to jedne z elementów akcji   “Bezpieczne Powiaty Świętokrzyskie Plus” 
wywodząca się z programu “Bezpieczny Powiat Jędrzejowski”. Świętokrzyska 
Grupa Wojewódzka IPA aktywnie współuczestniczy w realizacji programu. 
Okres jesienno- zimowy dla użytkowników drogi jest okresem wymagającym 

zwiększonej uwagi i koncentracji. Krótszy dzień i niesprzyjające warunki pogodowe, sprawiają że, piesi oraz rowerzyści są 
słabo widoczni dla kierujących. Przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” nakładają obowiązek noszenia elementów 
odblaskowych na pieszych poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym.  
Statystyki pokazują, że liczba potrąceń wśród pieszych i rowerzystów jest w Polsce nadal jedną z najwyższych w Europie. 
Po zmroku, przy złej pogodzie uczestnik ruchu drogowego ubrany w ciemne elementy garderoby widziany jest przez 
kierującego pojazd dopiero z 20 metrów.  Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w dniu  
18 października 2020, w Bogorii, członkowie Świętokrzyskiej GW IPA: kol. Agata Kwiecień- Godzwon, kol. Maciej Skorupa, 
Kazimierz Skowron i Henryk Mizielski wraz z  ks. Leszkiem Białasem i ks. Tadeuszem Jandy przekazali uczestnikom ww. 
programów - kamizelki odblaskowe. Kamizelki rozeszły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki” co motywuje nas do 
dalszych działań. Mamy nadzieję, że każda z nich to, co najmniej jedno uratowane życie.

Świętokrzyska Grupa Wojewódzka

Tekst: Agata Kwiecień-Godzwon   Zdjęcia: Henryk Mizielski
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Kamizelki odblaskowe od IPA
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Małopolska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Sebastian Wójtowicz

Na zakończenie, szef sądeckich 
policjantów wręczył upominek 
najmłodszemu uczestnikowi rajdu 
– Kacperkowi. 
 
Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy wzięli udział  
w tym przedsięwzięciu, ponieważ 
to dzięki nim można było 
kontynuować podjęte w ubiegłym 
roku zobowiązanie.
Rajd wpisał się już na stałe do 
kalendarza jednostki i regionu IPA, 
ponieważ poza celem promowania 
turystyki, miał cel nadrzędny, 
którym było przeznaczenie 
wpisowego na rajd na Fundację 
Pomocy Wdowom i Sierotom po 
Poległych Policjantach. W tym 
roku organizatorzy przekazali na jej 
konto 1500 złotych. Symboliczny 
czek został przekazany na ręce 
pełnomocnika Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
– komisarza Franciszka Gawlika.
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Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Adam Ostrowski

Zdjęcia: Krzysztof Bućko

Warmińsko-Mazurska Grupa Wojewódzka IPA Sekcja Polska 
kontynuuje pożyteczną akcję oczyszczania jezior na terenie 
naszego	województwa.	Było	to	drugie	nasze	przedsięwzięcie.

W dniu 12.09.2020 roku przystąpiliśmy do oczyszczania dna jeziora JEZIORAK przy dzikiej plaży w IŁAWIE.
Tym razem w tym szczytnym celu poza pasjonatami nurkowania, którzy wykonali najcięższą pracę towarzyszyła nam 
grupa wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego FENIKS z Olsztyna z klasy 2a o profilu mundurowym pod opieką  
Pani Dyrektor Martyny GESZCZYŃSKIEJ, którzy brali czynny udział w porządkowaniu wyłowionych przez płetwonurków 
śmieci. 
O bezpieczeństwo wszystkich biorących udział w tym przedsięwzięciu zadbał nasz kolega  Przewodniczący Regionu IPA 
Olsztyn Przemysław SMOLIŃSKI, który zapewnił nam pomoc ze strony Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz Starostwa 
Powiatowego Iławy reprezentowanego przez Mateusza SZAUER Dyrektora Wydziału ochrony i środowiska.
Na zakończenie wręczyliśmy drobne upominki ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Urząd Wojewódzki  
w Olsztynie i Urząd Miasta w Olsztynie, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie i spędziliśmy wspólnie czas przy kiełbasce z grilla 
dyskutując o potrzebach takich akcji i planach na następne oczyszczania jezior na terenie naszego województwa.
Jesteśmy przekonani, że akcja nabierze większego rozgłosu i będzie nas coraz więcej, a jednocześnie nagłośnienie tego 
rodzaju bezinteresownego zaangażowania osób w ochronę środowiska spowoduje, że w końcu tych śmieci w naszych 
jeziorach będzie zdecydowanie mniej.
Jako prezes Warmińsko-Mazurskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Kętrzyn chciałbym 
podziękować dwóm naszym zasłużonym tj. głównemu pomysłodawcy, pasjonatowi 
nurkowania Maciejowi SOBIERAJSKIEMU i Krzysztofowi BUĆKO, który zawsze wspiera 
pożyteczne akcje i bierze w nich czynny udział.

Dziękuję również kolegom z iławskiego Klubu Nurkowego IOWA z ich prezesem  
Markiem BANASIAK oraz Cezaremu BARSZCZEWSKIEMU.

ZADBALIŚMY O JEZIORO  
JEZIORAK W IŁAWIE
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W	 dniu	 15	 sierpnia	 2020	 roku,	 w	 Republice	 Czeskiej,	
odbył się marsz śladami partyzantów i bojowników 
ruchu	oporu	w	rejonie	Křemešnická	i	Bohdalína,	którego	
organizatorem	była	Czechosłowacka	Gmina	Legionowa	-	
oddział	płk	J.	Švec	-	Horácko.	

Marsz był przygotowany dla uczczenia pamięci 
spadochroniarzy i partyzantów, a przebiegał śladami 
wydarzeń wojennych i miejscach pamięci  po działaniach 
antyhitlerowskich. Początek i koniec marszu znajdował  
się w miejscowości Bohdalín koło Kamenice nad Lipou 
w Republice Czeskiej. Marsz skierowany był głównie dla 
funkcjonariuszy służb mundurowych jak również dla 
miłośników historii wojennej.
 W marszu udział wziął przedstawiciel Regionu IPA Lublin 
Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - kol. Kamil Markiewicz. 
Impreza rozpoczęła się śniadaniem  o godz. 6.00 (tradycyjna 
zupa cebulowa), wydawaniem pakietów startowych, a o godz. 
8.00 uczestnicy marszu wyruszyli na trasę o długości 29 km.
 Na mapie zaznaczonych było 5 punktów kontrolnych,  
w których należało podbić kartę uczestnika. Trasę między 
punktami każdy wybierał według własnego uznania. Na koniec 
marszu, podczas obiadu dla uczestników zostały wręczone  
pamiątkowe odznaczenia i dyplomy.
Do zobaczenia na następnym marszu już za rok.

Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Kamil Markiewicz

IPA LUBLIN NA MARSZU  
W CZECHACH
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W karkonoskiej głuszy doszło do  spotkania 55 osobowej grupy z Regionu IPA Uroczysko - Piechowice z przedstawicielami 
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA,  oraz Jelenia Góra wraz z przedstawicielami IPA z Wielkiej Brytanii. Była to okazja do 
rozmów o sprawach Stowarzyszenia, ale przede wszystkim przyjęciu  planu Regionu na przyszły rok, a także przywitania 
nowych członków. Drugie spotkanie w ramach  struktur IPA odbyło się pod hasłem Dęby Stulecia.
Zasadzono prawie sto drzewek mając na celu ochronę środowiska i uświetnienie działalności IPA Uroczysko-Piechowice!
Inauguracji weekendu przyjaźni dokonał Przewodniczący Regionu Władysław Leszczyński, który przywitał gościa  
z dalekiego Albionu, Roba Stenhouse’a, przedstawiciela IPA Defensive Tactics, a także tych, którzy przebyli o wiele 
mniejszą odległość, aby spotkać się w karkonoskich lasach. Należeli do nich m.in. Bartłomiej Majchrzak z Dolnośląskiej 
Grupy Wojewódzkiej, a także członek zarządu Fryderyk Orepuk oraz przedstawiciel sąsiedniego, jeleniogórskiego 
Regionu – Rafał Gula.  
Podczas pierwszego dnia przeprowadzono kilka dyskusji na temat zmian w zarządzie, przyjęto deklaracje nowych 
członków, a policjanci - ratownicy medyczni -  przeprowadzili szkolenie z pokazem pt. Ratuje  życie kolegi.
Dzień drugi był o wiele bardziej aktywny, głównie fizycznie, ponieważ uczestnicy spotkania w ramach uczczenia 
działalności Stowarzyszenia posadzili prawie 100 dębów! Ostatni dzień tego weekendu, należał do jeszcze 
aktywniejszych niż poprzedni. Dziewięciu członków IPA wraz z osobami towarzyszącymi zdobyło 1602 metry n.p.m 
otrzymując jednocześnie pamiątkowe odznaki.
I właśnie spotkaniem na szczycie zakończył się ten niezwykle przyjemny weekend, podczas którego w myśl hasło 
Servo per Amikeco  rozmawiali, dyskutowali i wymieniali poglądy 
członkowie IPA z różnych krajów i różnych Regionów. Członkowie 
IPA Uroczysko-Piechowice mają już bardzo ambitne plany swojej 
dalszej działalności i nie wykluczone, że w następnym roku 
podobne spotkania odbędą się i to niejeden raz. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan 

Zdjęcia: Andrzej Seta 
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WEEKEND PRZYJAŹNI Z IPA 
UROCZYSKO-PIECHOWICE
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16	 sierpnia	 2020	 r.,	 dzięki	 Płockiej	 Lokalnej	Organizacji	Turystycznej,	w	 ramach	 akcji	 ,,	Odkryj	 z	 nami	 Płock”	
przedstawiciele	 IPA	 Płock	 oraz	 krwiodawcy	 Oddziału	 Rejonowego	 Polskiego	 Czerwonego	 Krzyża	 w	 Płocku	
wraz	z	prezes	OR	PCK,	panią	Ewą	Domosławską	odwiedzili	miejsca	związane	z	bohaterską	obroną	Płocka	przed	
bolszewikami. Spędziliśmy ten czas, wspólnie z mieszkańcami i turystami Płocka, wspominając wydarzenia 
sprzed	100	lat,	które	ukształtowały	historię	naszego	miasta. 

Pani Iwona Krajewska, prezes Zarządu PLOT w Płocku przedstawiła ciekawą inicjatywę odkrywania historii miasta,  
a pan Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płock zaprosił do wspólnego przeżywania historii zwiedzając ciekawe 
miejsca związane z obroną Płocka przed bolszewikami w 1920 r. 

Przewodnicy PLOT, w profesjonalny i bardzo ciekawy sposób, opowiadali o wydarzeniach jakie miały miejsce,  
18 i 19 sierpnia 1920 r., podczas obrony Płocka. O historii powstania Pomnika Bohaterów Obrony Płocka 1920 r. opowiedziała 
poseł Elżbieta Gapińska, a harcmistrz Joanna Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej przedstawiała życie Tadzia Jeziorowskiego, 
jednego z najmłodszych bohaterów obrony miasta. Omówiła również wystawę poświęconą rodzinie Jeziorowskich  
pt. ,,Jeziorowscy historią naznaczeni”. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji akcji i udział w zwiedzaniu 
historycznych miejsc związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 r.
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Mazowiecka Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Adam Łaszczewski

,,ODKRYJ Z NAMI PŁOCK”  
W 100.  ROCZNICĘ WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
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Mazowiecka Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcie: Zbigniew Kaniak

Płoński Region IPA, w pierwszy weekend września 2020 r., zorganizował 
wyjazd rodzinny do najstarszego miasta w Polsce – Kalisza. Zwyczajowo 
w wyjeździe uczestniczyli członkowie Regionu, osoby współpracujące  
z Regionem oraz ich rodziny. We wczesnych godzinach przedpołudniowych, 
w pobliżu pierwszego zabytkowego obiektu jaki mieliśmy zwiedzać, 
spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, panem Andrzejem Matysiakiem. 
Obiektem tym był kościół św. Mikołaja, a następnie zwiedziliśmy kościół  
i klasztor oo. Franciszkanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. 
Kierując się ulicą Śródmiejską w stronę kościoła garnizonowego, przeszliśmy 
przez kamienny most „Aleksandryjski” nad Prosną (najstarszy istniejący most  
w Kaliszu), Bramę Wrocławską, zapoznaliśmy się z układem przestrzennym 
miasta. Zwiedziliśmy też kościół Garnizonowy pw. św. Wojciecha  
i św. Stanisława oraz kaliską kolegiatę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, szczególnie bogatą w swej historii. W dalszym programie naszej 
wycieczki znalazł się Rezerwat Archeologiczny Kalisz-Zawodzie, usytuowany 
w najstarszej części Kalisza, w bliskiej odległości od centrum miasta. 
Pierwszy dzień wycieczki zakończyliśmy kolacją w hotelu „Calisia”, 
a w ramach czasu wolnego osoby zainteresowane mogły zaznać 
uroków wieczornego spaceru po Kaliszu. Drugiego dnia wycieczki 
udaliśmy się do zamku w Gołuchowie, który liczy ponad 400 lat. 
Zamek jest otoczony parkiem, gdzie mogliśmy się zrelaksować  
i zrobić wiele ciekawych zdjęć w pięknych okolicznościach przyrody.  
Ostatnim, niezwykle interesującym punktem naszej wycieczki był Zamek 
Królewski w Łęczycy, zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego.  
Z historią zamku w Łęczycy wiąże się wiele legend. Jedna z nich opowiada  
o diable Borucie. Diabeł ten był znany ze swoich swawolnych zachowań, 
o czym dowiedzieliśmy się, oglądając obrazy i przedmioty rękodzieła 
artystycznego, zebrane w salach wystawienniczych zamku. 
Następnie udaliśmy się na krótki spacer po rynku łęczyckim, po czym 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Płońska. 
Zarząd Regionu IPA Płońsk składa serdeczne podziękowanie koleżance 
Damianie Ładzie – przewodniczącej Regionu IPA Kalisz za pomoc  
w organizacji wyjazdu. 

SERVO	PER	AMIKECO!
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REGION IPA PŁOŃSK NA ZIEMI KALISKIEJ
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Tytuł	jak	i	cała	akcja	zapoczątkowana	przez	członków	Dolnośląskiej	Grupy	Wojewódzkiej	to	również	hasło,	
które	 przyświeca	 członkom	 Stowarzyszenia	 chcącym	 uczcić	 70.	 Rocznicę	 powstania	 Międzynarodowego	
Stowarzyszenia Policji. 

W ramach dewizy „Servo per Amikeco” zdobywają najwyższy szczyt Sudetów, ale również przepięknego Dolnego Śląska 
– Śnieżkę. Niestety, z powodu panującej pandemii, nie mogą spotkać się wszyscy razem, dlatego też zdobywanie 
1602 metrów nad poziomem morza odbywa się indywidualnie, ale oczywiście w ramach większej, tytułowej akcji.  
Na Śnieżce stanęło już kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia, aby w ten sposób świętować okrągły jubileusz IPA!
„Spotkanie na szczycie”, bo tak nazwano event, miało służyć zacieśnianiu więzów przyjaźni i integracji naszych członków 
w duchu hasła naszego stowarzyszenia „Servo per Amikeco”.
Królowa Sudetów przywitała już kilkudziesięciu członków IPA, szczęśliwych z osiągnięcia najwyższego szczytu w tej 
części Polski. Jednak tegoroczna akcja, to dopiero początek. Spotkania na szczycie planowane są również w kolejnych 
latach! Górski marsz wśród przyjaciół ze Stowarzyszenia to świetna okazja do rozmów, wymiany poglądów, spostrzeżeń 
i doświadczeń dotyczących niełatwej służby w granatowym mundurze. 
IPA z Dolnego Śląska już dziś zaprasza na przyszłoroczne zdobywanie górskich szczytów! 
Już teraz namawiamy do walki z własnymi słabościami, stromymi podejściami, często niełatwą aurą, aby zdobyć 
Śnieżkę.
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Marcjan

Zdjęcie: Rafał Gula

SPOTKANIA NA SZCZYCIE 
DOLNOŚLĄSKICH CZŁONKÓW IPA!
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Lubelska  Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Sławomir Jarocki

Region IPA Biała Podlaska Lubelskiej GW IPA zorganizował wycieczkę turystyczną (pierwszą po odmrożeniu możliwości 
takich wyjazdów) do Białowieży i innych ciekawych turystycznie miejsc. 
Wycieczkę rozpoczęliśmy we wczesnych godzinach porannych, w strugach ulewnego deszczu. Sytuacja zmieniła się 
po przejechaniu mostu na rzece Bug, zaczęło się przejaśniać i pogoda poprawiła się znacząco. Na początku wstąpiliśmy 
do placówki Straży Granicznej w Mielniku, gdzie zapoznaliśmy się z pracą funkcjonariuszy. Następnie – spacerkiem - 
udaliśmy się na pobliską wieżę widokową, gdzie mogliśmy podziwiać panoramę Mielnika. 
Po zejściu z wieży widokowej udaliśmy się do Świętej Góry Grabarka, która uważana jest za „Częstochowę” prawosławnych. 
Jadąc w kierunku Białowieży, zatrzymaliśmy się na śniadanie w lokalu ,,U Jana‘’ w Dubiczach Cerkiewnych, a następnie 
zwiedziliśmy Rezerwat Żubra w Białowieży. Odwiedziliśmy również Placówkę Straży Granicznej w Białowieży skąd 
udaliśmy się na pierwszo-rowerowe przejście graniczne w Białowieży. Posmakowaliśmy również obiadu w restauracji 
,,Carska” w Białowieży (jest to ekskluzywny lokal zlokalizowany na dworcu kolejowym). W powrotnej drodze do domu 
zajechaliśmy jeszcze raz do Dubicz Cerkiewnych, gdzie pan Jan przygotował dla nas wspaniałe ognisko. 
Do domu wróciliśmy zmęczeni całodzienną wycieczką, pełni humoru i wrażeń.

REGION IPA BIAŁA PODLASKA  
NA WYJEŹDZIE DO BIAŁOWIEŻY
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Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcia: Witold Drzażdżyński

W	 sobotę	 22.08.2020	 r.	 na	 boisku	 LZS	 Spójnia	 Strykowo	 odbyły	 się	 rozgrywki	 „XXII	 Turnieju	 Piłki	 Nożnej	 
IPA	 Poznań	 2020”.	W	 tegorocznej	 edycji	 Turnieju	 z	 uwagi	 na	 obowiązujące	 przepisy	 sanitarne	 wzięło	 udział	 
7	 drużyn	 reprezentujących	 służby	mundurowe	 z	 Poznania,	 Gniezna	 oraz	Ostrowa	Wlkp.	 Patronat	 Honorowy	
nad	Turniejem	objął	Starosta	Poznański	Pan	Jan	Grabkowski,	Burmistrz	Stęszewa	Pan	Włodzimierz	Pińczak	oraz	
Prezydent SP IPA kol. Piotr Wójcik.

Mimo deszczowej pogody zawodnicy dzielnie walczyli na boiskach piłkarskich i nie szczędzili sił aby uzyskać jak najlepsze 
wyniki sportowe.
Po zakończeniu meczy grupowych oraz ćwierćfinałów, mecz o III miejsce rozegrany został pomiędzy gospodarzami 
Turnieju: drużyną IPA Poznań, a reprezentacją Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu i zakończył się zwycięstwem  
IPA Poznań (1:0).
Finał Turnieju to pojedynek drużyn IPA Gniezno oraz  
KPP Ostrów Wlkp., który zakończył się wynikiem 1:0 dla kolegów  
z Ostrowa Wlkp. 
Końcowa kolejność drużyn na Turnieju:
I miejsce KPP Ostrów Wlkp.
II miejsce IPA Region Gniezno
III miejsce IPA Region Poznań
IV miejsce Wydział Konwojowy KWP Poznań
V miejsce KMP Poznań
VI miejsce Spójnia & VIP-y Gminy Stęszew
VII miejsce Straż Miejska Miasta Poznania

W turnieju zostały również przyznane indywidualne 
nagrody: Najlepszy Strzelec - Łukasz Paterski z KMP Poznań  
(z wynikiem 4 bramek); Najlepszy Bramkarz - Krzysztof Guździoł  
z KPP Ostrów Wlkp.; Najstarszy Zawodnik - Tomasz Szymański  
z drużyny Spójnia&VIP-y Gminy Stęszew, który jest Sołtysem 
Strykowa.
Ponadto został przyznany Puchar Fair Play dla drużyny 
Spójnia&VIP-y Gminy Stęszew.

Organizatorzy pragną podziękować Zarządowi KKOP przy 
KWP w Poznaniu oraz ZW NSZZP woj. Wielkopolskiego za pomoc 
udzieloną w organizacji Turnieju. Słowa podziękowania kierujemy 
również do firm i organizacji, które wniosły wkład w organizację 
Turnieju tj. „Decora” Środa Wlkp., „Apart” Suchy Las, Wielkopolski 
Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w Poznaniu, Starostwo Powiatowe  
w Poznaniu i inne.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa LZS  Spójni 
Stryków kol. Mateusza Przybyłowskiego za umożliwienie rozegrania 
Turnieju na gościnnej ziemi Strykowskiej.
Do zobaczenia za rok na XXIII Turnieju!!!

XXII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
IPA POZNAŃ 2020
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Mazowiecka Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Kapturski

Zdjęcia: Krzysztof Kapturski, Adam Bajbak

W sobotę, 29 sierpnia 2020 r., 20-osobowa grupa członków i sympatyków Regionu IPA Radom oraz zasłużonych dla 
Sekcji Polskiej IPA współpracujących z naszym Regionem, zaliczyła kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem  
na profesjonalnym torze Autodrom Jastrząb k. Szydłowca. Tor w Jastrzębiu rzeczywiście potrafi wycisnąć pot z każdego – 
nawet tych, którym się wydaje, że są bardzo dobrymi kierowcami. Kontrolowane poślizgi i awaryjne hamowanie, szarpak  
z kurtynami wodnymi, omijanie przeszkód - wszystko to z różnymi prędkościami, a na koniec - jazda na czas z elementami 
przetrenowanymi na kursie. Bezpiecznie, pod okiem profesjonalnych instruktorów. Samochodami z manualnymi  
i automatycznymi skrzyniami biegów. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. 

Wniosek nasuwa się sam – szkolenie, jak  
to, które przyszło nam zaliczyć, powinien przejść 
każdy kandydat na kierowcę w czasie kursu na 
prawo jazdy. Od czasu do czasu każdy kierowca 
powinien sam sprawdzić swoje umiejętności. 
Może to zrobić również wykorzystując na torze 
swój samochód, a jego poczynania odbywać się 
będą pod czujnym okiem instruktora. 
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Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Bartosz

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem, spowodowanym pandemią 
COVID-19,	12	 i	 13	września	2020	 r.	 odbyły	 się	VIII	Mistrzostwa	
Polski Służb Mundurowych w badmintonie. 
W tym roku, w zawodach wzięło udział 81 zawodników, nieco mniej 
niż w poprzednich latach. Emocje towarzyszące poszczególnym 
pojedynkom były tak samo duże. 
Turniej zorganizowano w hali sportowo-rehabilitacyjnej  
w Suchedniowie na 7 kortach. Zawodnicy toczyli pojedynki w grze 
pojedynczej, podwójnej i, z  podziałem na kategorie wiekowe (gry 
pojedyncze: do 30 lat, 31-35 lat/30+, 36-40 lat/40+, 41-50 lat/50+,  
natomiast gry podwójne i mieszane w kategoriach wiekowych: do 35 
lat, 36-45 lat, powyżej 45 - 55 lat). 
W tym roku, reprezentacja naszego województwa była bardzo skromna, 
przedstawicielem  Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA był 
kol. Tomasz BARTOSZ. 
Nasz zawodnik wziął udział w grze pojedynczej w kategorii wiekowej 
41-50 lat/50+ oraz w grze podwójnej w kategorii powyżej 45 - 55 lat 
z reprezentantem grupy IPA Tarnobrzeg, kol. Mieczysławem Sitko. 
Tu ciekawostka – para została dobrana w ostatniej chwili z uwagi na 
kontuzję drugiego z graczy z Regionu IPA Tarnobrzeg. 
Pomimo że koledzy grali ze sobą po raz pierwszy, wygrali wszystkie mecze grupowe, a w finale, ulegając nieznacznie 
bardziej utytułowanej parze 21:19 i 21:17, ostatecznie zajęli drugie miejsce.
Nasz przedstawiciel zajął 3 miejsce w grze pojedynczej w kategorii 41-50 lat/50+,  a zajmując dwa miejsca medalowe, 
zdobył jednocześnie tytuł najlepszego reprezentanta IPA w turnieju. 

VIII MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB 
MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

OJ, DZIAŁO SIĘ NA AUTODROMIE
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Łódzka Grupa Wojewódzka 

Tekst: Rafał Płóciennik

Zdjęcia: Katarzyna Borowczyk

W	dniu	12.09.2020r.	na	Strzelnicy	PZŁ	w	Okręglicy	koło	Sieradza,	z	zachowaniem	rygoru	sanitarnego,	odbył	się	 
„II	Turniej	Strzelecki	Pamięci	Poległych	Policjantów”.	Organizatorami	Turnieju	była	Łódzka	Grupa	Wojewódzka	
IPA	oraz	Stowarzyszenie	Funkcjonariuszy	Służb	Mundurowych	„Bastion”	i	ZW	NSZZ	Policjantów	w	Łodzi.
Do udziału w zawodach zaproszenie przyjęły drużyny formacji mundurowych również z poza garnizonu łódzkiego. 
Ostatecznie do zawodów przystąpiło 34 zawodników skupionych w 10 drużynach. Wśród nich znajdowała się Drużyna 
Reprezentantów Polski, w skład której weszli:  Amanda Majsterek, Mateusz Ligocki, Mirosław Barszowski i Piotr Staszewski.
Dla uczczenia pamięci wszystkich poległych policjantów Turniej rozpoczęto minutą ciszy. Pamiętając nie tylko o historii ale 
również teraźniejszości organizatorzy zadbali o zebranie pamiątkowych przedmiotów i przekazanie ich na rzecz Fundacji 
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach: strzelanie statyczne 
z karabinu typu AK - odległość 100 m, strzelanie pistolet dynamiczny oraz strzelanie dynamiczne - pistolet i strzelba.  
W trakcie Turnieju pomocy sędziowskiej udzielali sędziowie PZSS z Klubu Sportowego „Dziesiątka” LOK w Łodzi.
 Dochód ze sprzedaży amunicji ze strzelnicy rekreacyjnej został całkowicie przekazany na rzecz rodziny Marcina Szpyruka 
z jednostki Policji w Mińsku Mazowieckim, który oddał swoje życie ratując topiącą się 12-letnią dziewczynkę na plaży 
w Sztutowie. Uczestnicy również mogli oglądać wystawione modele pojazdów marki Renault, a dzięki obecności firmy 
Optyka Optometria Sztarbała istniała również możliwość zbadania wzroku.  
Zmęczeni uczestnicy mieli możliwość odpoczynku przy ciepłym posiłku z grilla oraz grochówki. Dla nas, jako 
współorganizatorów, miłe było to, że żegnający się uczestnicy nie pytali, czy za rok się spotkamy ale sami stwierdzali:  
do zobaczenia za rok! Nie pozostaje w tej sytuacji nic innego, jak podtrzymać cykliczność Turnieju Strzeleckiego Pamięci 
Poległych Policjantów.  Wręczenia pucharów dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin. 
Klasyfikacja medalowa w poszczególnych konkurencjach:
Strzelanie statyczne z karabinu typu AK - odległość 100m:
1.	 GŁUCHOWSKI	Tomasz – 82 pkt (ZS NSZZP SP Katowice),
2.	 WIELGUŚ	Bartłomiej – 81 pkt (KMP Łódź),  
3.	 HETMAN	Adam – 80 pkt (ZS NSZZP SP Katowice).
Strzelanie pistolet dynamiczny:
1.	 GŁUCHOWSKI	Tomasz – 100,0000 (ZS NSZZP SP Katowice),
2.	 FOJCIK	Krzysztof - 72,9489 (ZS NSZZP SP Katowice),
3.	 RUBAJCZYK	Paweł – 71,6720 (KMP Łódź).
Strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba:
1.	 GŁUCHOWSKI	Tomasz	– 100,0000 (ZS NSZZP SP Katowice),
2.	 HETMAN	Adam – 90,6717 (ZS NSZZP SP Katowice),
3.	 POLA	Marcin	– 71,6720 (KWP w Łodzi).
Najlepszy Zawodnik Turnieju:
1.	 GŁUCHOWSKI	Tomasz	 (ZS NSZZP SP Katowice),
2.	 HETMAN	Adam (ZS NSPP SP Katowice),
3.	 FOJCIK	Krzysztof (ZS NSZZP SP Katowice)
Drużynowo:
1.	 ZS	NSZZP	SP	Katowice – 280 pkt,
2.	 SFSM	Bastion – 204 pkt,
3.	 KWP	Łódź	– 194 pkt.
Zwycięzcom gratulujemy! 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla: Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, Klubu Sportowego 
„Dziesiątka” LOK w Łodzi, Sklepu Myśliwskiego „Szóstak” w Wieluniu, Firmy JASZPOL Spółka z.o.o, Sklepu z Bronią 
„Kwatermistrz” w Łodzi, Klubu Motocyklowego „Blue Rangers Poland”, Staroście Powiatowemu w Wieluniu, Prezesowi 
Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r., firmie Med Express Sebastian Jasiński, Dros-POiW, GPO Witamina  
Sp. z o.o., Sklepu Militarnego AMW w Łodzi, Firmie Pan Drwal, Optyka Optometria Sztarbała, Cukierni MG, Piekarni Tokarski-
Kobalczyk, Grupie Allegro Sp. z o.o., oraz wszystkim tym, którzy sercem i myślą udzielali wsparcia oraz pomocy. 
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TURNIEJ STRZELECKI PAMIĘCI 
POLEGŁYCH POLICJANTÓW
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Z inicjatywy kolegi Andrzeja Kuczyńskiego (członka Zarządu Stołecznej GW IPA ds. organizacji imprez sportowo – 
rekreacyjnych), przy aprobacie Prezesa Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA, Andrzeja Kropiwca oraz Prezydenta Sekcji 
Polskiej IPA, Piotra Wójcika, 29 sierpnia 2020 r., na boisku piłkarskim Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego 
„Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9, odbył się „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet - IPA CUP 2020” o Puchar Prezydenta 
Sekcji Polskiej IPA. Zawody odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniewa 
Bońka. 
Ideą, jaka przyświecała organizatorom, było upamiętnienie 95. rocznicy powołania policji kobiecej.26 lutego 1925 roku, 
ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych, Cyryl Ratajski polecił utworzyć policję kobiecą. Na czele brygady sanitarno-
obyczajowej stanęła Stanisława Filipina Paleolog.
W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy podjęli decyzję o zmianie formuły zawodów. Rozegrano tylko mecz 
pokazowy pomiędzy reprezentacją TVP a IPA Polska z wynikiem (1:3) oraz mecz reprezentacji kobiet Wojska Polskiego  
z reprezentacją kobiet Komendy Stołecznej Policji z wynikiem (2:1).
Jak zawsze przy tego typu zawodach sportowych organizowanych przez Stołeczną Grupę Wojewódzką IPA jest element 
charytatywny i podczas tych zawodów nie mogło być inaczej. Tym razem organizatorzy zbierali fundusze na cele statutowe 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Podczas gali zakończenia imprezy, poza wręczaniem 
pucharów, pamiątkowych medali, statuetek, ryngrafów  PARADYŻ, nagród rzeczowych ufundowanych przez Polski Związek 
Piłki Nożnej oraz firmę MODECOM,  Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA, Witold Drzażdżyński w imieniu Prezydenta Sekcji 
Polskiej IPA, Piotra Wójcika, wspólnie z Andrzejem Kuczyńskim - Przewodniczącym Regionu IPA CBŚ, przekazali na ręce pani 
Ireny Zając - Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach czek na kwotę 2 000 złotych. 
Na zakończenie turnieju, prowadzący zawody ogłosił, że w przyszłym roku zawody będą kontynuowane, a jej głównym 
przesłaniem będzie oddanie hołdu bohaterskiemu policjantowi, który zginął tragicznie ratując ludzkie życie. Inicjatywa ta 
została odebrana bardzo pozytywnie i nagrodzona gromkimi brawami. Już teraz zapraszamy za rok z nadzieją, iż zakończy 
się pandemia COVID-19 i powrócimy do normalności organizacyjnej.
Szczególne podziękowania za wsparcie organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet - IPA CUP 2020 należą się 
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej oraz firmom: LOTOS – Partner Główny Turnieju, 
MODECOM, Ceramika PARADYŻ, Gastro Magic, Coca  - Cola HBC Polska, Pako Lorente, Carlsberg, British Buldog Pub, Myjnia 
„Błysk” – Małgorzata i Grzegorz Danielski, Restauracja Marina Diana, HB Sport.

Stołeczna Grupa Wojewódzka 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kuczyński

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
KOBIET - IPA CUP 2020
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W związku z dużym zainteresowaniem, 
Przewodniczący Regionu IPA w Gryfinie 
kol. Grzegorz Klimek, ponownie zaprosił 
zachodniopomorskich członków IPA oraz 
sympatyków stowarzyszenia na „II Turniej 
IPA w Golfa”, na terenie Binowo Park Golf 
Club. Impreza odbyła się 18.09.2020 r.,  
a udział w niej wzięło 5 drużyn po pięciu 
uczestników - amatorów. Kompleks pola 
golfowego powstał w 1999 r. na skraju 
Puszczy Bukowej na terenie gminy Stare 
Czarnowo. Do dyspozycji grających było 
tak jak w ubiegłym roku,  9 dołków w części 
terenu dla początkujących. Wszyscy byliśmy 
w dobrych humorach, zauroczeni pięknem 
okolicy, spokojem i zapachem zielonych łąk. 
Podzieleni na drużyny z zapałem ruszyliśmy 
„do boju”. Emocji było moc, każdy chciał być 
najlepszym. Ostatecznie turniej wygrała 
drużyna z Regionu IPA - Gryfino. 
Po gratulacjach, rozdaniu nagród  
i wspólnych zdjęciach, wszyscy ochoczo 
udaliśmy się na taras budynku klubowego 
z restauracją, gdzie czekał już pyszny 
obiad i napoje. Pełni pozytywnych wrażeń, 
zmęczeni i zadowoleni, wieczorem 
opuściliśmy gościnne progi BINOWO PARK 
GOLF CLUB z mocnym postanowieniem 
ponownej wizyty. 

Servo	Per	Amikeco	!!!		
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Mariola Świątczak

Zdjęcia: uczestnicy turnieju

GOLF IPA 2020 W BINOWIE
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krystyna Majunka

Zdjęcia: Bożena Świątczak  

W	dniu	26.06.2020	r.	Region	IPA	Straż	Graniczna	Szczecin,	zorganizował	spotkanie	grillowe,	pierwsze,	
po	kilku	miesiącach	 izolacji.	 	 Spotkanie	 to,	 ze	względu	na	pogodę	zamiast	przy	ognisku	odbyło	się	 
w	tawernie	„Pod	zardzewiałą	kotwicą”.	Na	nasze	zaproszenie	zareagowały	również	koleżanki	i	koledzy	
z	innych	Regionów	jak:	Region	IPA	Stargard	i	Region	IPA	Świnoujście.	Za	wspólne	uczestnictwo	w	tej	
imprezie serdecznie dziękuję.

W spotkaniu wzięło udział 38 osób oraz honorowy gość, V-ce Prezes WOPR, nasz wieloletni współpracownik, 
wspaniały człowiek i sponsor Pan Mirosław Gosieniecki. Co roku razem z WOPR - Szczecin organizowaliśmy dla 
dzieci i młodzieży szkolenie pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Pan Mirosław Gosieniecki posiada honorowy tytuł 
„Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”, a tego dnia otrzymał kolejną, przedłużającą to członkostwo legitymację oraz 
został przez nas uhonorowany upominkiem za lata owocnej współpracy. Wszyscy dobrze się bawili, tematów 
było wiele do poruszenia, więc rozmowy trwały do późnej nocy, a nie ma nic lepszego jak osobisty kontakt  

z drugim człowiekiem. Panu Mirosławowi oraz 
wszystkim koleżankom i kolegom za udział  
w imprezie serdecznie dziękuję. 

Servo	Per	Amikeco	!!!

GRILL IPA „POD ZARDZEWIAŁĄ KOTWICĄ”  
W SZCZECINIE
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Dominik Pyś

Zdjęcia: Dominik Pyś, Mirosław Nowak, Piotr Mickiewicz

W dniu 26 września 2020 roku na strzelnicy 
HUBALE koło Zamościa przedstawiciele 
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Region 
Głogów: Mirosław Nowak, Dominik Pyś  
i Piotr Mickiewicz wzięli udział  w Zawodach 
Strzeleckich dla Służb Mundurowych „O Puchar 
Prezydenta Sekcji Polskiej IPA”.
Zawody zorganizowane zostały przez Lubelską 
Grupę Wojewódzką IPA Region Zamość. 
Konkurencje jakie zostały rozegrane to: strzelanie z karabinka MSBS „GROT”, strzelanie z pistoletu VIS 100 a także 
strzelanie ze strzelby gładkolufowej do rzutek. 
W zawodach uczestniczyli policjanci należący do IPA z prawie całej Polski, policjanci garnizonu lubelskiego, żołnierze  
a także przedstawiciele Służby Więziennej.
 Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
1.	 miejsce:	 Żołnierze	 XXIV	 Batalionu	 Lekkiej	 Piechoty	 z	 Chełma wchodzący w skład 2 Lubelskiej                                                                                       

Brygady Obrony Terytorialnej,
2.	 miejsce:	 Żołnierze	 XXV	 Batalionu	 Lekkiej	 Piechoty	 z	 Zamościa wchodzący w skład 2 Lubelskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej,
3. miejsce: Przedstawiciele Służby Więziennej – Zakład Karny w Zamościu,
4.	 miejsce:	Żołnierze	19	Batalionu	Zmechanizowanego	z	Chełma
5.	 miejsce:	przedstawiciele	Dolnośląskiej	Grupy	Wojewódzkiej	reprezentowani	przez	IPA	Region	Głogów –  

(1. miejsce wśród drużyn IPA )
 
Broń na zawody dostarczyła Fabryka Broni Radom – członek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której to przedstawiciele 
zaprezentowali również kilkanaście swoich produktów – od karabinów wyborowych, poprzez karabinki automatyczne 
na broni krótkiej kończąc. 
Dodatkowo podczas zawodów organizatorzy zapewnili inne atrakcje, m.in. przejażdżkę wojskowym samochodem 
terenowym po prawdziwych bezdrożach czy też możliwość zmierzenia się z mechanicznym bykiem w ramach RODEO. 
Po zakończonych zawodach był uroczysty obiad. Wręczono także puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, dziękujemy organizatorom, w szczególności przedstawicielom IPA Region 
Zamość, za wspaniałe przyjęcie i super atmosferę. 
Ze swej strony chcielibyśmy także serdecznie podziękować szefostwu i pracownikom ARTIS Hotel & SPA Sitaniec  
za możliwość skorzystania z noclegu. 

IPA REGION GŁOGÓW NA ZAWODACH 
STRZELECKICH
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Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Mariusz Rudziński  

Zdjęcia: uczestnicy spływu kajakowego

W tym roku, 19. lipca członkowie Regionu IPA Dębno zorganizowali spływ kajakowy rzeką Myślą dla członków 
regionu i ich rodzin. 

Spływy tą rzeką, na obszarze Matura 2000 (Pojezierze Myśliborskie), to od wielu lat atrakcja turystyczna na naszym 
terenie, ale po raz pierwszy płynęliśmy razem. Koryto Myśli zachowało swój pierwotny bieg tworząc liczne zakola i 
rozlewiska. Przepływa przez obszar chroniony krajobrazowo, gdzie znajdują się stanowiska lęgowe ptaków i innych 
zwierząt żyjących przy rzece. Wyprawa trwała ponad 3 godziny, gdyż trasa była wymagająca. Trzeba było forsować  
i omijać powalone drzewa w rzece, a czasem należało wejść do wody, aby przepchnąć kajaki. Pogoda i humory 
dopisały. Zapewne w przyszłym roku podejmiemy, jako IPA ponownie wyzwanie. Zmęczeni i głodni (udział wzięło 
20 osób) zakończyliśmy spływ piknikiem, jedząc super grochówkę i z ogniska kiełbaski. 

Na zakończenie chciałbym podziękować koledze Andrzejowi Ziembie i jego żonie Monice, za inicjatywę  
i organizację spływu. 

Servo	Per	Amikeco	!!!	

KAJAKAMI 
PO MYŚLI
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Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof  Marcjan 

Zdjęcia: Artur Klimczak, Krzysztof Szelast

Członkowie IPA Głogów, jak co roku, postanowili spędzić trochę czasu we wspólnym gronie, a dodatkowo 
w niezwykle przyjemnych okolicznościach przyrody. W lipcu tego roku, wykorzystując sprzyjającą aurę, 
wybrali się w rejon lubuskiej Lubrzy, gdzie nie brak rzek, strumieni i zbiorników wodnych. Postanowili 
zmierzyć się z wodnymi szlakami, wykorzystując do tego kajaki, wiosła i siłę własnych mięśni. 
W wodnych wojażach członkom Stowarzyszenia towarzyszyli najbliżsi, w tym dzieci, które na równi  
z dorosłymi pokonywały kolejne kilometry kajakowych tras. Nie było to jednak, aż tak łatwe…
Kajak to łatwy w obsłudze środek transportu. Nie ma się jednak co oszukiwać – aby płynąć, trzeba dać 
dużo od siebie. Już po kilku kilometrach dało o sobie znać zmęczenie, a ręce trzymające wiosło powoli 
odmawiały posłuszeństwa. Jednak otaczające krajobrazy skutecznie rekompensowały ból mięśni, 
a nawet późniejsze zakwasy. Przypływ endorfin pozwolił wszystkim uczestnikom na dokończenie 
tej niełatwej, ale niezwykle przyjemnej trasy, otoczonej nie tylko polami i łąkami, ale też zabytkami 
militarnymi Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Na mecie przy klasztorze w Paradyżu, każdy z uczestników wzmocnił się tradycyjnym, staropolskim 
żurem, który był niczym zastrzyk energii umożliwiającej, mimo zmęczenia, powrót do domu. Nie był on 
łatwy, ponieważ nikt nie chciał rozstawać się z otaczającymi ich krajobrazami i przepiękną, lipcową aurą.
Uczestnicy nie mogą doczekać się kolejnej tego typu podróży, która niestety, zaplanowana jest dopiero 
na przyszły rok.  

IPA GŁOGÓW NA 
WODNYCH SZLAKACH
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W	dniu	18	września	2020	r.	członkowie	IPA	Region	Kędzierzyn-Koźle	wspólnie	z	Naszymi	Zasłużonymi	
i	 członkami	 działającego	 przy	 Regionie	 Klubu	 HDK	 „Kropelka	 Krwi”	 udział	 wzięli	 w	 pierwszym	
nieprofesjonalnym	Turnieju	Darta,	który	odbył	się	na	otwartym	terenie	za	gościnnym	Hotelem	‘Hugo’	 
w Kędzierzynie-Koźlu.

Z uwagi na duże zaangażowanie uczestników zmagania trwały do późnych godzin nocnych. Do ostatniej chwili 
nie było wiadomo, kto zostanie zwycięzcą. Ostatnia kolejka rozwiała jednak te wątpliwości.
Pierwsze miejsce zajął kolega Andrzej, kolejne miejsca zajęli Przemek i Jacek. 
Zwycięscy otrzymali medale oraz drobne upominki. Zawody przebiegły w miłej i sportowej atmosferze  
i zakończone zostały pokazem sztucznych ogni.

Serdecznie dziękujemy wspaniałej pani Ani – manager hotelu, która 
zadbała o nasze bezpieczeństwo (środki dezynfekujące) oraz pyszne 
dania z grilla. 

TURNIEJ DARTA 
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Opolska Grupa Wojewódzka   

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Kumorkiewicz
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„DO KOPA POTRZEBA TYLKO  
SZESNASTU KART”

Członkowie IPA Region Gostyń, od lat nawiązują przyjaźnie z Regionami IPA na arenie międzynarodowej jak i lokalnie. 
Członkowie IPA to ludzie z różnym pasjami i zainteresowaniami, a jednym z nich jest kol. Hieronim Tacka, obecny Prezes 
WLKP, który pasjonatem gry w „Kopa” jest od dzieciństwa, a w latach 90-tych XX wieku nadał tej grze przydomek sportowy 
i tak do dnia dzisiejszego, w całej Wielkopolsce istnieje możliwość rekreacyjnego grania w tą grę. W IPA znalazły się osoby, 
które tworzą drużynę reprezentującą nasz region, a są to m.in.: Paweł Rutkiewicz, Rafał Skowron, Roman Polniak, Witold 
Wojtkowiak i Hieronim Tacka. Paweł Rutkiewicz w 2016 roku, w Turnieju Kopa Sportowego o Puchar Burmistrza Borku 
Wlkp. zajął 2 miejsce, w 2017 roku w Turnieju Czterech Gmin zajął 1 miejsce, a na V Mistrzostwach Polski w 2017 r., spośród 
256 graczy uplasował się na 117 miejscu.

Zasady gry określa regulamin, a kwestie sporne rozstrzyga sędzia. Do gry przy jednym stoliku zasiadają 4 osoby, grające  
16 kartami (asami, 10, damami i waletami). Przygoda Hieronima Tacki z „Kopem” wiąże się z latami 60 ubiegłego stulecia, 
kiedy to, jako kilkuletni chłopiec miał możliwość przyglądania się grze swojego dziadka i ojca. Początkowo grało się 
sporadycznie w domach lub w pociągach dla zabicia nudy podczas długich podróży. Przełom nastąpił w latach 90-tych, 
kiedy zaczęło się grać na punkty. Inicjatorem tego był Jan Dopierała z Rokosowa. 

Stopniowo i sukcesywnie zaczęły powstawać nowe koła „kopiarzy”. Można było organizować turnieje już nie tylko między 
wąską grupą osób, ale również z osobami z rożnych części naszego województwa i z całej Polski.  W 2013 roku dzięki 
sympatykom kopa sportowego m.in. ze Wschowy, Kościana, Jutrosina, Kobylina, Śremu, Jarocina, Borku Wlkp. powołano 
Wielkopolską Ligę Kopa Sportowego, której celem jest rozwijanie i popularyzacja tej gry, organizacja turniejów, integracja 
miłośników „Kopa Sportowego” oraz społeczeństwa. Aktywnie włączyli się też członkowie IPA Gostyń. Organizowanych 
jest 5 kolejek ligowych oraz kilka turniejów pucharowych rocznie, są to m.in.: Super-Puchar i Puchar Polski, Mistrzostwa 
Wielkopolski, „Miodobranie”, Puchar Burmistrza: Borku Wlkp., Śremu, Dolska i Gostynia. Od 2015 roku organizowany jest 
corocznie, zawsze 10 listopada Turniej im. Błażeja Markowskiego, członka IPA Gostyń, społecznika, wieloletniego Rajcy 
Miejskiego w Gostyniu zmarłego 28.06.2012r. Do współpracy i wspierania rozgrywek przyłączyli się Burmistrzowie 
Miast, Wójtowie Gmin oraz Banki. Stowarzyszenie nawiązało kontakty z innymi ośrodkami miłośników kopa sportowego  
z Wolsztyna, Międzychodu, Trzcianki oraz całego Pomorza, Kujaw i Kaszub. W najbliższym czasie planowane jest stworzenie 
Polskiej Federacji Baszka-Kop, w które aktywnie zaangażowali są członkowie grup z Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. 

Wielkopolska Grupa Wojewódzka

Tekst i zdjęcie: Ryszard Balczyński
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Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Monika Kot

Zdjęcia: Monika Kot, Przemysław Chmura
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26.09.2020	 r.,	 na	 strzelnicy	 Hubale	 k/Zamościa,	 odbyły	
się	 Ogólnopolskie	 Zawody	 Strzeleckie	 IPA	 dla	 Służb	
Mundurowych	„o	Puchar	Prezydenta	Sekcji	Polskiej	 IPA”,	
zorganizowane	przez	Prezydium	Zarządu	Lubelskiej	GW	
IPA,	Region	IPA	Zamość	oraz	Region	IPA	Lublin.

W zawodach, pod honorowym patronatem Prezydenta 
Sekcji Polskiej IPA, udział wzięło 19 trzyosobowych drużyn 
reprezentujących Regiony IPA z Nowego Sącza, Zakopanego, 
Wadowic, Zamościa, Lublina, Chełma, Włodawy, Karpacki 
Region IPA, Dolnośląską i Lubelską GW IPA oraz funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Hrebennego, Zakładu Karnego w Zamościu, 
żołnierze z Chełma, Zamościa, Warszawy i Wojsk Obrony 
Terytorialnej oraz policjanci z KPP w Zamościu i Biłgoraju. 
Zawody strzeleckie miały na celu integrację środowiska 
służb mundurowych, jak również upamiętnienie 70. rocznicy 
powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.
Turniej strzelecki został przeprowadzony w trzech 
konkurencjach: strzelanie z broni krótkiej, długiej oraz strzały 
do rzutek.
W zawody zaangażowała się Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia, 
która zapewniła uczestnikom broń oraz zaprezentowała 
pozostałe wyroby FB Radom. Można było również obejrzeć 
wystawę poświęconą historii Policji. Strzelanie odbywało się 
z pistoletów „VIS 100” - na odległość 25 metrów i karabinków 
MSBS „GROT” - na odległość 50 metrów.
 Po zakończeniu turnieju i podsumowaniu wyników, 
najlepszą drużyną okazali się przedstawiciele XXIV blp Chełm, 
drugie miejsce zajęła drużyna Wojsk Obrony Terytorialnej  
z Zamościa, a trzecie miejsce zajęli funkcjonariusze Zakładu 
Karnego w Zamościu. Wręczono również wyróżnienia  
w klasyfikacjach indywidualnych. 
 Puchary i nagrody wręczali: Zastępca Skarbnika Sekcji 
Polskiej IPA – kol. Zbigniew Tomaszek (w imieniu Prezydenta 
SP IPA), Sekretarz Lubelskiej GW IPA – kol. Grzegorz Worlicki 
(w imieniu Prezesa LGW IPA), Przewodnicząca Regionu IPA 
Zamość – kol. Monika Kot oraz Przewodniczący Regionu IPA 
Lublin – kol. Waldemar Dziedzic. 
Szczególne podziękowania należą się koledze Janowi 
Staniszewskiemu -  Prezesowi Klubu Strzeleckiego „Vis” – za 
zaangażowanie w organizację zawodów i udostępnienie 
strzelnicy oraz Dyrektorowi Generalnemu Browarów Lubelskich 
„Perła” S.A za wsparcie organizacyjne zawodów strzeleckich.

Do zobaczenia za rok, na następnych zawodach strzeleckich.

STRZELANIE W ZAMOŚCIU
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W dniu 3.10.2020 r., w Jednostce Wojskowej przy ul. Herberta w Lublinie, odbył się „Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Służb 
Mundurowych o Puchar Prezesa Lubelskiej GW IPA”, pod honorowym patronatem Prezydenta SP IPA. 
Organizatorami turnieju byli: Prezydium Zarządu Lubelskiej GW IPA, ZT NSZZ Policjantów KWP w Lublinie oraz Region IPA 
Lublin. Zawody piłkarskie miały na celu integrację środowiska służb mundurowych, jak również upamiętnienie 70. rocznicy 
powstania IPA oraz 30. rocznicy funkcjonowania ustawy o Policji. W imprezie udział wzięło 6 drużyn reprezentujących służby 
mundurowe tj: IPA Poznań, IPA Lublin, KPP Kraśnik i Świdnik, 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana oraz oraz Emeryci 
Policyjni woj. lubelskiego. Po zaciętych i emocjonujących meczach miejsca na podium ukształtowały się następująco:
1.	 19	Lubelska	Brygada	Zmechanizowana
2. IPA Poznań
3. Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, które na zakończenie turnieju wręczył Prezes Lubelskiej 
GW IPA - kol. Piotr Wójcik wraz z Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów KWP w Lublinie - kol. Waldemarem Dziedzicem. 
Uroczystość zakończenia turnieju uświetnili członkowie Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, na czele  
z Prezydentem SP IPA, którzy tego samego dnia obradowali w Lublinie na posiedzeniu Prezydium.  
Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji turnieju należą się Panu majorowi Rafałowi Francuzowi 
z 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej oraz kol. Pawłowi Kamoli  i Przemysławowi Chmurze z Regionu IPA Lublin.
Do zobaczenia na następnej edycji turnieju.

PIŁKARSKIE ZMAGANIA 
W LUBLINIE

Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Przemysław Chmura i Adam Mateńko
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nas przyjaciele z Regionu IPA Tarnów i Regionu IPA Nowy Sącz. Licznie 
przybyli też nasi członkowie, przyjaciele IPA i Zasłużeni dla IPA Sekcja 
Polska. Tegoroczne obchody rozpoczęły się od zwiedzania Muzeum 
J. I. Kraszewskiego w Romanowie. Po zwiedzaniu pojechaliśmy do 
Sławatycz, skąd   udaliśmy się nad Bug. Tam czekały na nas kolorowe 
kajaki, wysoki stan wody i piękna pogoda. Organizatorem kajakowej 
przygody był tradycyjnie kol. Marek Pomietło (Zasłużony dla IPA 
Sekcja Polska).
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i zdyscyplinowaniu grupy 
obyło się bez niespodzianek i przepłynęliśmy trasę ze Sławatycz do 
Szostak. Na końcu trasy czekał na nas regionalny poczęstunek Panny 
Apteczkowej serwującej pyszne i ekologiczne Frykasy z Kodnia. 
Wieczorem spędziliśmy czas w cudownej atmosferze w lokalu „Cwał” 
w Okunince. Była to okazja do wręczenia legitymacji „Zasłużony dla 
IPA Sekcja Polska” oraz legitymacji IPA nowym członkom Regionu 
Włodawa. Na spotkaniu czekała nas m.in. piękna niespodzianka od 
kol. Jacka Rydwańskiego z IPA Complex, cała masa serdeczności 
i życzeń urodzinowych, pięknych prezentów i na koniec pyszny 
urodzinowy tort.
Dziękujemy wszystkim za obecność i już dziś zapraszamy na kolejne 
urodziny Regionu - za rok. Zgodnie z ustaleniami przemierzymy 
kajakiem trasę Jabłeczna - Kodeń. 

URODZINY REGIONU  
IPA WŁODAWA

Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst : Bożena Szymańska

Zdjęcia : Członkowie Regionu Włodawa (Ula, Dorotka, Jakub, Piotr)
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ZAKOŃCZENIE 
WAKACJI W REGIONIE 

IPA WŁODAWA

Lubelska Grupa Wojewódzka 

Tekst : Bożena Szymańska

Zdjęcia : członkowie Regionu IPA Włodawa (Marcin, Mariusz)

W	dniu	29	sierpnia	2020	roku,	członkowie	Regionu	IPA	Włodawa	oficjalnie	zakończyli	sezon	wakacyjny.	 
Czas	spędziliśmy	na	kajakach	oraz	integrując	się	pod	wiatą	w	agroturystyce	„U	Ewy”.	Pogoda	i	widoki	jak	
zawsze bajeczne, a ekipa i atmosfera fantastyczna.
W związku z tym, że po ostatnim kajakowym spotkaniu mieliśmy niedosyt kajakowania zapadła decyzja, że już 
nie tylko nasze urodziny świętujemy na kajaku, ale rozpoczęcie i zakończenie wakacji też. Pogodę jak zwykle 
zamówiliśmy wcześniej i pięknego sobotniego poranka spotkaliśmy się w agroturystyce „u Ewy” w Susznie.  
Tam czekały na nas przygotowane kajaki od przyjaciela IPA Włodawa kol. Mieczysława Omelczuka z Różanki.  
Po krótkiej odprawie i szkoleniu zasad bezpieczeństwa wyruszyliśmy na wodę. W związku z tym, że pogoda była 
przepiękna, a widoki zapierające dech w piersiach – w cudownej atmosferze przepłynęliśmy ponad 30  km trasę  
z Suszna do Kuzawki. Na głodnych i spragnionych czekały pyszności u Ewy, gdzie pod gwiazdami i w fantastycznym 
towarzystwie spędzaliśmy cudowny wieczór.  
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EKIPA  #IPAWROCŁAW ZALICZYŁA MARATOŃSKI
DYSTANS W ATENACH (WIRTUALNIE)!

Kim	jesteś?	Jestem	zwycięzcą!	Tak	mogą	o	sobie	mówić	uczestnicy	(wirtualnego)	Maratonu	w	Atenach	 
i	członkowie		grupy	biegowej	Regionu	IPA	Wrocław.

Pandemia sprawiła, że nie w Atenach, ale we Wrocławiu pokonali 42 kilometry i 195 metrów. Po zarejestrowaniu się  
w systemie biegacze z Wrocławia stanęli na linii startu wraz z innymi uczestnikami biegu na całym świecie. 
Klasyfikacja wewnętrzna w IPA przedstawiała się następująco:
- 1. miejsce Mistrz Trenerski Szymon Fiedorow,
- 2. miejsce Paweł Czechowski,
- 3. miejsce przypadło drugiemu Mistrzowi Trenerskiemu – Mariuszowi Cieślakowi.

Nie o wynik tu jednak chodziło, ale o dobrą 
zabawę i podtrzymanie biegowego ognia 
w trudnych czasach dla masowych biegów. 
Członkowie ekipy pod wodzą trenera 
Szymona Fiedorowa i Mariusza Cieślaka 
starają co rusz organizować różnego rodzaju 
eventy (ostatnio organizowali wycieczkę 
biegową na Śnieżnik – 1423 m n.p.m.), które 
pozwalają integrować środowisko biegowe 
IPA na Dolnym Śląsku i podtrzymywać formę 
przed przyszłym sezonem biegowym, który 
miejmy nadzieję zostanie rozegrany już  
w normalnym warunkach. 

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Bartłomiej Majchrzak

Zdjęcia: Paweł Czechowski/Szymon Fiedorow
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W dniu 19 września 2020 roku na strzelnicy w Warce odbyły się II Zawody 
Strzeleckie o Puchar „Tygrysa” organizowane dla byłych policjantów  
z jednostek antyterrorystycznych policji. Organizatorami zawodów 
byli Centrum Sportu i Rekreacji w Warce oraz Klub Żołnierzy Rezerwy 
w Warce. Zawody patronatem objął Burmistrz Warki, koordynatorem 
zawodów i całego spotkania był Krzysztof Wieczorek.
Zawody odbyły się w trzech konkurencjach: Strzelanie z GLOCKA z odległości 25 m – kobiety: 1. Jolanta Adamczyk  
z Warszawy, 2. Beata Debis z Białegostoku, 3.Urszula Rant z Warszawy; Strzelanie z GLOCKA z odległości 25 m – mężczyźni: 
1. Daiusz Rant z Warszawy, 2. Grzegorz Brzóskowski z Warszawy, 3. Mrosław Florczak z Mińska Mazowieckiego; Strzelanie  
z kbkak kategoria open: 1. Paweł Zbroja, 2. Jacek Kustra, 3. Marek Płazowski.
Puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczył w imieniu Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Warce Robert Szczepaniak 
oraz płk Edward Misztal.
W strzelaniu uczestniczyła duża grupa osób z IPA z Regionu Uroczysko – Piechowice dlatego też Przewodniczący tej Sekcji 
ufundował odrębny „Puchar Przewodniczącego”. Puchar zdobył najlepszy strzelec tej formacji Grzegorz Brzóskowski,  
a puchar wręczył członek Zarządu IPA Regionu Uroczysko-Piechowice Włodzimierz Jankiewicz.
Strzelanie odbyło się bez żadnych negatywnych wydarzeń, przeprowadzili je doświadczeni instruktorzy strzeleccy z KŻR 
Warka. Sędzią głównym był Robert Chodór.
W trakcie odbywających się zawodów strzeleckich można było obejrzeć wystawę broni którą przygotowała firma 
ROSOMAK GUNS KIELCE, a było co oglądać m.in. dużo nowości krótkiej i długiej broni różnego kalibru.
Dla medalistów sponsorzy ufundowali dość cenne nagrody, m.in. Burmistrz Warki ufundował nagrodę rzeczową, którą 
była kamera sportowa. Sponsorami byli również: Browary Warka, ”Żółta Myjnia” z Warszawy, Alfa Group, Firma Jan-Pom, 
Rosomak – Szkolenia, IPA Sekcja Uroczysko-Piechowice, Stowarzyszenie Służb Antyterrorystycznych „IZER”, Grzegorz 
Brzóskowski, M&P Alkohole i Wina Świata.
Po zakończonych zawodach, uczestnicy udali się na krótką wycieczkę do skansenu bojowego 1 Armii Wojska Polskiego  
w Mniszewie. Tam złożyli wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy, oddali hołd, następnie Wójt Gminy Magnuszew 
Marek Drapała osobiście poprowadził zwiedzanie skansenu i przekazał wiele cennych informacji związanych z tym 
miejscem.

S
P

O
R

T
 I

 R
E

K
R

E
A

C
J

A

ZAWODY STRZELECKIE  
O PUCHAR „TYGRYSA”

Dolnośląska Grupa Wojewódzka 

Tekst: Krzysztof Wieczorek 

Zdjęcia: Andrzej Seta 
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Tekst: Prezes Klubu Kolekcjonerów Policyjnych

Krzysztof Walczyński
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Mirosław Pietruszka to emerytowany policjant, 
wieloletni	 członek	 Regionu	 IPA	 Radom	 oraz	 Klubu	
Kolekcjonerów Policyjnych. 

Mirek - jak wielu z nas,  od dawna miał do czynienia  
z wizytówkami. Trafiały do niego w różnych okolicznościach, 
jednak około 2005 roku zaczął na nie spoglądać inaczej.  
Nie tylko jako na źródło kontaktów, ale jako fajne „kartoniki”. 
Powoli ulegały one systematycznej selekcji i bakcyl 
kolekcjonerstwa został połknięty. Głównie, na celowniku, 
pozostały wizytówki członków IPA, funkcjonariuszy 
Policji oraz pozostałych służb mundurowych. Pojawiły się 
kontakty kolekcjonerskie (Klub Kolekcjonerów Policyjnych) 
i powoli kolekcja „rosła w siłę”. Obecnie - to już ponad 
- 120 000 wizytówek, różnych pod względem treści  
i formy. Wśród najciekawszych i rzadkich są wizytówki 
czołowych polityków, biznesmenów, sportowców, aktorów, 
celebrytów, w tym: Ignacego Paderewskiego, prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, Juliana Marchlewskiego, Piotra 
Jaroszewicza, Donalda Trumpa, Jana Kulczyka,  Andrzeja 
Wajdy, gen. Mirosława Hermaszewskiego, Adama Małysza 
i innych.

Ciekawe są również materiały i sposoby wykonania 
wizytówek: dwustronne, ze zdjęciami, z hologramem,  
ze znakiem wodnym, tłoczone, plastikowe, metalowe, 
wypalane laserem, z negatywem, itd. Okazuje się, 
że pomysłowość w tym zakresie jest praktycznie 
nieograniczona. 
W 2015 roku został oficjalnym rekordzistą Polski i otrzymał 
stosowny certyfikat z Biura Rekordów (polski odpowiednik 
Księgi Rekordów Guinessa) potwierdzający największy 
udokumentowany zbiór wizytówek w Polsce. 

Swoje zbiory przechowuje w segregatorach z przeźroczystymi 
koszulkami. Aktualnie (po zaspokojeniu „ilościowym”) 
stara się zgromadzić wizytówki osób najbardziej znanych  
i rozpoznawalnych. Oczywiście, kolekcja rozrosła się 
nie tylko dzięki wymianie kolekcjonerskiej, ale również 
dzięki pomocy życzliwych ludzi, zarówno z Klubu 
Kolekcjonerów Policyjnych, jak i zupełnie niezwiązanych  
z kolekcjonerstwem. Wymiana nazwisk zajęłaby zbyt wiele 
miejsca, więc właściciel kolekcji pozwala sobie na niski 
ukłon dla Wszystkich, którzy pomogli i przesłali wizytówki.

Jeśli macie „widoki” na ciekawe wizytówki albo posiadacie 
na zbyciu, to proszę kontaktujcie się z Mirkiem,   
e-mail: mirekp15@wp.pl.

WIZYTÓWKI – JEGO PASJA 
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LISTA HOTELI REKOMENDOWANYCH
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GRUPA	PODKARPACKA

Ośrodek	„JAWOR”	w	Polańczyku,
ul. Zdrojowa 21;    38-610 Polańczyk;     tel. 13 469 20 32
www.jawor.cul.com.pl, email: recepcja.jawor@cul.com.pl

Zajazd	„POD	CARYŃSKĄ”	w	Ustrzykach	Górnych,
Ustrzyki Górne 1a;   38-713 Lutowiska;  tel. 13 492 70 31
www.carynska.pl, email: rezerwacje@carynska.pl

Hotel	„ACCADEMIA”	w	Przemyślu,
ul. Piłsudskiego 4;   37-700 Przemyśl;   tel. 16 676 11 11;   502 456 419
www.hotelaccademia.pl, email: biuro@hotelaccademia.pl

Hotel	„AFRODYTA”	w	Przysiekach,
38-207 Przysieki 444;   tel. 13 441 02 02;
www.restauracjaafrodyta.pl, email: afrodyta.as@onet.pl

Hotel	„BROOKLYN”	w	Jaśle,
ul. Mickiewicza 162;   38-200 Jasło;   tel. 13 491 26 25;   572 342 233
www.restauracjabrooklyn.pl, email: recepcja@restauracjabrooklyn.pl

OW	„NAD	ZALEWEM”	w	Krempnej,
38-232 Krempna;   tel. 13 441 40 40;   514 604 483
www.domkikrempna.pl, email: Rodmax@interia.pl

Hotel	„ODEON”	w	Boguchwale,
ul. Techniczna 1;   36-232 Boguchwała;   tel. 17 872 01 00
www.hotelodeon.pl, email: service@zapel.com.pl

Hotel	„FRYDERYK”	w	Rzeszowie,
ul. Szopena 3;   35-055 Rzeszów;   tel. 17 857 10 32;   510 099 728
www.fryderykhotel.pl, email: recepcja@hotelfryderyk.rzeszow.pl

Hotel	„BLUE	DIAMOND	ACTIVE	SPA”	w	Trzebowniskach,
Nowa Wieś 414;   36-001 Trzebownisko;   tel. 17 772 26 66
www.bluediamond-hotel.pl, email: recepcja@bluediamondhotel.pl

Hotel	„ATRIUM”	w	Polańczyku,
ul. Zdrojowa 28;   38-610 Polańczyk;   tel. 13 496 20 10
www.dwatrium.pl, email: recepcja@dwatrium.pl

Hotel	„AMERPOL”	w	Polańczyku,
ul. Zdrojowa ul. 27;   38-610 Polańczyk;   tel. 13 496 20 10
www.amer-pol.com.pl, email: info@amer-pol.com.pl
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Hotel	„ISKIERKA	BUSINESS	&	SPA”	w	Mielcu,
ul. Wojska Polskiego 3;   39-300 Mielec;   tel. 17 774 55 40
www.hoteliskierka.com.pl, email: recepcja@hoteliskierka.com.pl

„WILLA	STASIA”	w	Ustajanowej	Górnej,
Ustajanowa Górna 58a;   38-700 Ustrzyki Dolne;   tel. 601 446 837
www.willa-stasia.pl, email: info@willa-stasia.pl

Siedlisko	„JANCZAR”	w	Pstrągowej,
Pstrągowa;   tel. 17 277 94 04
www.siedliskojanczar.pl, email: biuro@siedliskojanczar.pl

OW	„VIHORLAT	RESORT”	w	Sninie	na	Słowacji,
ul. 1 maja 2055/7:   069 01 Snina;   tel. +421 905 349 557
www.vihorlatresort.sk, email: rezervacie@vihorlatresort.sk

Hotel	„HETMAN”	w	Rzeszowie,
ul. Langiewicza 29b;   35-805 Rzeszów;   tel. 17 850 71 91
www.amwhotele.pl/hotele/rzeszow-hotel-hetman, 
email: hetman@amwhotele.pl

Dwór	„OSTOIA”	w	Klimkówce,
ul. Zdrojowa 1;   38-480 Klimkówka;   tel. 13 435 65 99
www.ostoia.pl , email: ostoia@poczta.onet.pl

Hotel	Spa&	Resort	Bukowiec	–	Bukowiec	9,
tel. +48663190526 www.spabukowiec.pl,  
email: kontakt@spabukowiec.pl

Willa Zofia- Rymanów Zdrój
Rymanów Zdrój ul.Wyspiańskiego 1, Tel. +48502110921
www.willazofia.eu, e-mail: kontakt@willazofia.eu

Hotel i Restauracja Zacisze w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 277, Tel. +48888359277
www.hotelrestauracjazacisze.pl, e-mail: hotelrestauracjazacisze@gmail.com

Restauracja	“	LISZT”	Rzeszów,	
ul. Szopena 33, tel. 17- 8623430, 530996876,
www.liszt.pl, e-mail: liszt@liszt.pl 

GRUPA	STOŁECZNA

Hotel	„KARAT”		w	Warszawie,
ul. Słoneczna 37;   00-789 Warszawa;   tel. 22 601 06 20;
www.hotelkarat.cul.com.pl , email: hotelkarat@cul.com.pl
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Hotel	„ŁAZIENKOWSKI”	w	Warszawie,
ul. 29 listopada 3;   00-465 Warszawa;   tel. 22 851 02 32;
www.lazienkowski.cul.com.pl , email: hotel.lazienkowski@cul.com.pl

GRUPA	ŚWIĘTOKRZYSKA

Hotel	„DA	VINCI”	Podzamcze	k.	Chęcin,
Podzamcze 45;   26-060 Chęciny;   tel.  607 590 902
www.davinci.travel.pl, email: rezerwacje@davinci.travel.pl

Ośrodek	Wypoczynkowy	„UROCZYSKO”	w	Borkowie,
26-021 Borków (gm. Daleszyce);   tel.  41 317 19 22;   606 442 256
www.uroczysko-borkow.pl, email: kontakt.uroczysko@gmail.com

„MALINOWY	ZDRÓJ”	Hotel	Medical	&	SPA	w	Solcu	Zdroju,
 ul. Leśna 7;   28-131 Solec-Zdrój;   tel. 41 370 40 00
www.malinowehotele.pl/malinowyzdroj/, email: recepcja@malinowyzdroj.pl

„MALINOWY	RAJ”	w	Solcu	Zdroju,
ul. Partyzantów 18 A;    28-131 Solec-Zdrój;   tel. 41 378 99 00
www.malinowehotele.pl/malinowyraj/, email: recepcja@malinowyraj.com

Sanatorium	„MARCONI”	w	Busku	Zdroju,
ul. 1 maja 10;   28-100 Busko-Zdrój;   tel. 41 370 30 00
www.ubz.pl/index.php/sanatorium-marconi, email: dyrekcja@ubz.pl

Szpital	Kompleksowej	Rehabilitacji	„KRYSTYNA”	w	Busku	Zdroju,
ul. Rzewuskiego 3;   28-100 Busko-Zdrój;   tel.  41 370 32 00
www.ubz.pl/szpital-krystyna, email: krystyna@ubz.pl

GRUPA	WIELKOPOLSKA
 
Ranczo	„SMYCZYNA”	w	Smyczynie
Smyczyna 18a;   64-111 Lipno;   tel. 65 534 07 71;   695 010 011
www.ranczo-smyczyna.pl, email: hotel@ranczo-smyczyna.pl
biuro@ranczo-smyczyna.pl

Hotel	„KAUKASKA”	w	Wolsztynie,
ul. Poniatowskiego 19;   64-200 Wolsztyn;   tel. 68 347 12 84;   602764177
www.hotel-kaukaska.business.site, email: hotel@kaukaska.pl, 
biuro.kaukaska@gmail.com

Hotel	„ŁĘŻECZKI”	w	Łężeczkach	k/	Poznania,
Łężeczki 1;   64-412 Chrzypsko Wielkie;   tel. 61 295 14 88;   607 529 038
www.hotellezeczki.pl, email: biuro@hotellezeczki.pl
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Pałac	„WITASZYCE”	w	Witaszycach,
al. Wolności 35;   63-230 Witaszyce;   tel. 62 740 14 67;   602 781 229
www.palacwitaszyce.com.pl, email: palac@palacwitaszyce.com.pl

Hotel	„ATUT”	w	Licheniu	Starym,
ul. Toruńska 27;   62-563 Licheń Stary;   tel. 63 270 87 00
www.hotelatut.pl, email: recepcja@hotelatut.pl

Pensjonat Kawiarni Muzealnej w Gołuchowie, 
ul. Kwiatowa 36;   63-322 Gołuchów;   tel. 602685025
www – BRAK, email: dpt@muzealna.pl

Dom	Łowiecki	„BASZKÓW”,
Baszków 116;   63-760 Zduny;   tel. 604 113 603
www.facebook.com/noclegbaszków/ e-mail: chudy_arek@op.pl

Hotel	„SUNNY”	w	Poznaniu,
ul. Kowalewicka 12b;   60-002 Poznań;   tel. 795 987 788
www.sunnyhotel.pl, email: hotel@sunnyhotel.pl

Hotel	„	Cukropol”	w	Gostyniu,
63-800 Gostyń ul. Hutnika 14, tel. 65-5720158, 65-5720160
www.cukropol.pl, e-mail: hotel@cukropol.pl

GRUPA	ZACHODNIOPOMORSKA

OW	„PROMYK”	w	Ińsku,
al. Spacerowa 5;   73-140 Ińsko;   tel. 91 562 30 92   
www.owpromyk.pl, email: rs10@wp.pl

Hotel	„JAN”	w	Darłówku,
ul. Słowiańska 24;   76-153 Darłowo;   tel. 94 314 28 27
www.hoteljan.pl, email: recepcja@hoteljan.pl

„ZESPÓŁ	PLACÓWEK	OŚWIATOWYCH	DWD”	w	Połczynie	Zdrój,
ul. Grunwaldzka 33;   78-320 Połczyn Zdrój;   tel. 94 366 20 93
www.dwd-polczyn.pl, email: dwd@dwd-polczyn.pl

Hotel	Focus	w	Szczecinie,
Małopolska 23, 70-515 Szczecin, tel. +48 91 433 05 00
www.focushotel.pl, e-mail: cdr@focushotels.pl, szczecin@focushotels.pl
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PREZYDIUM	SP

Hotel	„STARA	POCZTA”	w	Tychach,
ul. Kościuszki 24;   43-100 Tychy;   tel. 32 324 27 00;  668 369 216
www.stara-poczta.pl, email: hotel@stara-poczta.pl

Hotele	i	Ośrodki	Centrum	Usług	Logistycznych
www.cul.com.pl/obiekty, 
email: sekretariat@cul.com.pl

Hotel	„SANDRA	SPA”	w	Pogorzelicy,
ul. Wojska Polskiego 3;   72-351 Pogorzelica;   tel. 91 387 86 62
www.sandraspa.eu, email: sandra@home.pl

Hotel	Legend	w	Krakowie,
ul. św. Gertrudy 12, 31-048 Kraków, tel. +48 12 295 91 00
www.legend-hotel.pl,  e-mail: hotel@legend-hotel.pl

Pokoje	gościnne	Jordan	w	Krakowie,
ul. Długa 9, 31-149 Kraków, Tel. +48 12 4300292
www.pokoje.jordan.pl, e-mail: nocleg@jordan.pl

Hotel	Galaxy	w	Krakowie,
ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków, tel. 12 342 81 00
www.galaxyhotel.pl, e-mail: hotel@galaxyhotel.pl

Apartamenty ApartArt Zakopane - Willa Motylek i apartamenty Smrek
ApartArt: ul. Makuszyńskiego 14, 34-500 Zakopane; 
Smrek: ul. Makuszyńskiego 19f, 34-500 Zakopane, tel.: (+48) 607 616 229, 
e-mail: zakopane@apartart.pl

Belle	Epoque	Residence
ul. Henryka Siemiradzkiego 2, 31-137 Kraków, tel.: (+48) 12 638 02 12, 
e-mail: biuro@apartart.pl

Restauracja	„DRUKARNIA	SMAKU	CRISTINA”
Plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane, tel.: 604-189-889, 
e-mail: restauracja@cristina.pl

„CRISTINA	RISTAURANTE	&	PIZZERNIA”
Plac Niepodległości 7, 34-500 Zakopane, tel.: 604-189-889, 
e-mail: restauracja@cristina.pl
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