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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy przyjaciele i koledzy, 

Mam nadzieję, że moja wiadomość zastanie Was i Waszych bliskich bezpiecznych  
i zdrowych. Chociaż program szczepień w wielu krajach jest już bardzo 
zaawansowany, wydaje się, że jeszcze dużo czasu upłynie, zanim wszystko wróci do 
normy. 

Chciałbym wykorzystać ten biuletyn, aby poinformować 
Państwa o pracach prowadzonych przez Europejską Sieć 
Policji Drogowej (ROADPOL), (wcześniej znaną jako 
TISPOL), i zachęcić tych z Państwa, którzy pracują w tej 
dziedzinie, do przyłączenia się do sieci 
(https://www.roadpol.eu/). W ramach swoich obowiązków 
zawodowych, IPA, a szczególności Przewodniczący 
Komisji Zawodowej, współpracują z różnymi 
międzynarodowymi agencjami, organizacjami i sieciami, 
takimi jak ROADPOL. 

ROADPOL jest siecią europejskich służb policji drogowej, 
a jego główne cele obejmują: i) łączenie i ułatwianie 
współpracy pomiędzy członkami służb drogowych  
z Europy i spoza niej; ii) poprawę bezpieczeństwa 
drogowego oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń; oraz iii) 
ułatwienie skuteczniejszego egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Ponadto 
inną ważną funkcją ROADPOL jest organizowanie różnych kampanii związanych  
z ruchem drogowym, poprzez które ma on na celu edukowanie społeczeństwa  
w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa drogowego. Na przykład, co tydzień  
w całej Europie organizowana jest inna kampania, której celem jest informowanie 
obywateli o różnych wykroczeniach związanych z ruchem drogowym, takich jak 
niezapinanie pasów bezpieczeństwa. Ponadto ROADPOL wspiera i ułatwia badania 
nad skuteczniejszym wdrażaniem polityki w zakresie ruchu drogowego. W tym celu 
ROADPOL nie tylko umożliwia swoim członkom nie tylko wymianę najlepszych 
praktyk, ale również organizuje dla nich kursy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku w ruchu drogowym. 

Sieć przyjęła i wdrożyła nadzór drogowy na drogach Europy. Jest to nowoczesna, 
międzynarodowa metoda policyjna, która – jak dowiodły przynajmniej doświadczenia 
europejskie – skutecznie przyczynia się do zapobiegania kolizjom drogowym oraz do 
zwalczania przestępczości w szerszym zakresie. 

W ostatnich latach (od 2012 roku) jest ona systematycznie stosowana jako najlepsza 
praktyka przez państwa członkowskie sieci ROADPOL. Sieć gromadzi dane ze swoich 
krajów członkowskich dotyczące działań członków Policji Ruchu Drogowego  
w zakresie nadzoru drogowego oraz wyników kampanii policyjnych i poważnych 
naruszeń przepisów ruchu drogowego. 
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Prezydentem organizacji jest nadinspektor Policji Volker Orben, który jest ekspertem 
do spraw ruchu drogowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Sportu Nadrenii-
Palatynatu (Niemcy). Sekretarzem Generalnym jest Heinz Albert Stumpen, który pełnił 
służbę w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie awansował na 
Zastępcę Dyrektora Policji Ruchu Drogowego w Münster (Niemcy) oraz wykładowcę 
nauk o ruchu drogowym i psychologii ruchu drogowego na niemieckim Uniwersytecie 
Policyjnym. 

ROADPOL wdraża obecnie swoją TRZYLETNIĄ STRATEGIĘ na lata 2020-2022, 
opartą na czterech filarach: bezpieczniejsze drogi, bezpieczniejsze pojazdy, 
bezpieczniejsi użytkownicy dróg, bezpieczne prędkości. 

Bezpieczniejsze Drogi 

Podejście systemu bezpieczeństwa do inżynierii drogowej obejmuje dopasowanie 
funkcji drogi, projektu, układu i ograniczeń prędkości w celu uwzględnienia ludzkiego 
błędu w taki sposób, aby zderzenia nie prowadziły do śmierci i poważnych obrażeń; 

 Europejskie służby policyjne odnotowują przyczyny wypadków podczas ich 
rejestracji i dlatego są w stanie udzielić porad obywatelom jak zapobiegać 
wypadkom w pierwszej kolejności; 

 Współpraca w całej Europie w celu stworzenia sieci drogowej dla wszystkich 
użytkowników dróg; 

 Współpraca z głównymi zainteresowanymi stronami; 
 Wymiana doświadczeń i wyników; 
 Współpraca z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu 

drogowego w zakresie bezpiecznego projektowania dróg; 

Bezpieczniejsze pojazdy 

 Poprzez skuteczne i inteligentnie kierowane egzekwowanie przepisów oraz 
poprzez angażowanie i edukowanie obywateli w zakresie dokonywanie 
bezpieczniejszych wyborów dotyczących pojazdów; 

 Poprzez Grupę Roboczą ds. Technologii, która identyfikuje technologie, które 
mogą wspierać tworzenie bezpieczniejszych dróg; 

 Aktywność w dziedzinie technologii Tacho Web poprzez grupę Tacho Web; 
 Reagowanie po wypadku i prowadzenie dochodzeń; oraz  
 Wspieranie inicjatyw związanych z bezpieczeństwem w pracy. 

Bezpieczniejsi użytkownicy dróg 

Bezpieczne zachowanie użytkowników dróg (prędkość, zapinanie pasów 
bezpieczeństwa i kasków, prowadzenie pojazdu bez alkoholu i innych środków 
odurzających, prowadzenie, jazda i chodzenie bez rozpraszania uwagi) oraz jego 
egzekwowanie mają również kluczowe znaczenie dla zapobiegania wypadkom 
śmiertelnym czy bardzo poważnym. Skuteczne egzekwowanie prawa jest głównym 
celem europejskiej policji (drogowej). 
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Bezpieczne prędkości 

 Egzekwowanie wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości na 
drogach wiejskich i miejskich; 

 Kalendarz operacyjny; 
 Maratony prędkości; oraz 
 Egzekwowanie przepisów „fatalnej czwórki” – prędkość to nr 1. 

Dni Bezpieczeństwa ROADPOL 

Dni Bezpieczeństwa ROADPOL to sztandarowa kampania sieci realizowana corocznie 
w dniach 16-22 września, celowo zbiegająca się z Tygodniem Mobilności Komisji 
Europejskiej, przy czym obie kampanie uzupełniają się wzajemnie w dążeniu do 
wspólnego celu, jakim jest zrównoważona i bezpieczna mobilność. Wizją kampanii jest 
promowanie wartości ROADPOL-u jakimi są egzekwowanie przepisów ruchu 
drogowego i transgraniczna współpraca Policji jako kluczowych metod zwiększania 
bezpieczeństwa drogowego w Europie. Misją Dni Bezpieczeństwa ROADPOL jest 
zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie, która obecnie 
wynosi średnio 70 ofiar dziennie. Kluczowym celem tego szczególnego tygodnia jest 
zmniejszenie tej liczby do ZERA, przynajmniej przez jeden dzień. 

Cel ten jest realizowany poprzez liczne działania w zakresie egzekwowania przepisów 
ruchu drogowego w całej Europie, a także bezpośrednie kontakty służb policyjnych  
z opinią publiczną i rzecznictwo na rzecz użytkowników dróg. Instytucje publiczne  
i prywatne, krajowe i międzynarodowe, jak również organizacje pozarządowe  
i instytucje edukacyjne włączone są we wspieranie kampanii poprzez organizowanie 
imprez promujących jej przesłanie wśród szerszej publiczności. Kluczowym działaniem 
jest promowanie „Zobowiązania na Dni Bezpieczeństwa ROADPOL”, poprzez które 
użytkownicy dróg zobowiązują się do ostrożności wobec innych na drodze  
i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, niezależnie od tego, czy są kierowcami, 
motocyklistami, rowerzystami, pieszymi w celu osiągnięcia celu ZERO. 

Jako członek rady (w latach 2009-2014) i członek zarządu (w latach 2019-2020) 
ROADPOL-u mam wiedzę i doświadczenie z pierwszej ręki na temat doskonałej pracy 
wykonywanej przez sieć oraz korzyści, jakie może ona przynieść jej członkom i krajom. 
Chciałbym zatem skorzystać z tej okazji, aby zachęcić kolegów pracujących lub 
zainteresowanych bezpieczeństwem ruchu drogowego do przystąpienia do 
ROADPOL-u. 

Z pozdrowieniami, 

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 

NOWY ZARZĄD KRAJOWY 

IPA Pakistan                  

  

 

Sekcja Pakistan Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji przeszła swój cykl 

wyborczy od lutego do marca 2021 roku, w dwóch fazach, które wyłoniły odpowiednie 

osoby pełniące funkcje w regionalnych i krajowych komitetach wykonawczych. Cały 

proces nadzorowany był przez niezależną komisję wyborczą, której mandat wynika  

z art. VIII Statutu IPA Pakistan. 

Po oficjalnym ogłoszeniu wyborów nastąpiło zgłaszanie 

kandydatur, informowanie o kandydatach, którzy zostali 

wybrani, odwołania od decyzji odmownych, a także 

głosowanie i ogłoszenie wyników. W następstwie Covid-

19 komisja wyborcza powołała się na specjalny przepis, 

zawarty w regule 21, dotyczący zatwierdzenia 

głosowania elektronicznego. Zachowując zasadę 

pojedynczego głosu, prawo do głosowania miały tylko 

osoby posiadające ważne członkostwo. 

W pierwszym etapie głosowanie do czterech 

regionalnych komitetów wykonawczych odbyło się 14 lutego 2021 roku, a ogłoszenie 

wyników nastąpiło 15 lutego 2021 roku. 

W drugim etapie głosowanie w wyborach do Krajowego Komitetu Wykonawczego 

rozpoczęło się 14 marca, a zakończyło się ogłoszeniem zwycięskich kandydatów 16 

marca 2021 roku. 

Czuję się zaszczycony, że zostałem ponownie wybrany na Prezydenta Sekcji IPA 

Pakistan, i w związku z tym czuję się zobowiązany do wyrażenia wdzięczności 

wszystkim tym członkom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Mam najwyższy szacunek 

dla wszystkich tych, którzy wybrali inaczej i ośmielili ducha tych wyborów. 

Moją wizją jest rozszerzenie tej sieci poprzez wzmocnienie relacji między członkami  

i promowanie pozytywnych interakcji. Ponadto pragnę, abyśmy skutecznie aktywnie 

angażowali się w kontakty z naszymi zagranicznymi partnerami na gruncie wspólnych 

interesów i korzystali z wiedzy i doświadczenia innych. 

Mam nadzieję, ze nowy zespół będzie rzetelnie pracował nad realizacją naszych 

celów, a także stał na straży wartości tego stowarzyszenia.    

Dr Muhammad Shoaib Suddle, Prezydent IPA Pakistan.  
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Produktywne Walne Zgromadzenie Sekcji w budowie Albania. 
 

W dniach 1-8 kwietnia 2021 roku, przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem, w całym 

kraju odbyły się spotkania czterech regionów Sekcji w budowie Albania. Na podstawie 

statutu zatwierdzono 46 delegatów na posiedzenia Walnego Zgromadzenia, zgodnie  

z zasadą 1 delegat na 10 członków. 

Walne Zgromadzenie odbyło się 10 kwietnia 2021 roku. Ze względu na działania anty-

Covidowe, spotkanie zostało zorganizowane w wersji hybrydowej (online z 6 małymi 

grupami, zarówno centralnymi, jak i rozproszonymi po całym kraju). 

 
Cieszymy się, że spotkanie było wspierane i otworzone przez Sekretarz Generalną 

IPA May-Britt Ronnebro, Wiceprezydenta IPA Kyriakosa Karkalisa, przedstawiciela 

naszej sekcji sponsorskiej IPA Serbia, Zdravko Đurić oraz Zastępcę Dyrektora naszej 

Policji Państwowej, Alberta Dervishaj. 

Szef Krajowego Biura Śledczego, Aida Hajnaj, która jest również członkiem IPA 

Albania, uczestniczyła w centralnej grupie spotkań. 

Podczas spotkania mocno podkreślaliśmy naszą gotowość i zaangażowanie dla Sekcji 

w budowie Albanii, aby stać się pełnoprawnym członkiem w rodzinie IPA na całym 

świecie tak szybko, jak to możliwe. 

Mimo że pandemia Covid-19 wywołała skutki na całym świecie, nie przerwała naszej 

działalności. Osiągnęliśmy liczbę 460 członków, utworzyliśmy nowe struktury 

regionalne we Vlorze (w południowej części kraju) i w Pogradecu (w południowo-

wschodniej części Albanii). Ponadto zorganizowaliśmy wiele akcji humanitarnych, 

takich jak zbiórka krwi, dystrybucja masek i środków higienicznych dla pracowników 

Policji, a także zajęcia sportowe i artystyczne oraz spotkania robocze. 
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Mocno wspiera nas Minister Spraw Wewnętrznych i Dyrektor Generalny Policji 

Państwowej. 

W ramach spotkania przyjęliśmy rezygnację Sekretarza Generalnego Bilbila Dervishi, 

który kandyduje w krajowych wyborach parlamentarnych. Jego stanowisko przejmie 

Ekeleijda Toska, która przechodzi z funkcji wiceprzewodniczącej. 

Podczas spotkania zatwierdziliśmy prezentację platformy strony internetowej  

i oficjalnej strony IPA, a 12 kwietnia 2021 roku uruchomiliśmy naszą oficjalną stronę 

internetową IPA, którą można znaleźć pod adresem: www.IPA-Albania.org 

Zatwierdziliśmy również grupy robocze do rewizji statutu Sekcji IPA w budowie 

Albania, jak również przepisy krajowe, które są oparte na międzynarodowych 

dokumentach IPA. 

 

Skupimy się ponadto na środkach technicznych i organizacyjnych, a nasze działania 

zamierzamy zaprezentować na Kongresie Światowym IPA. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym Walnym Zgromadzeniu.   

Skender Doda, Prezydent Sekcji IPA w budowie Albania. 

 

 

 

Pierwszy Policyjny Maraton Krwiodawstwa 

Tekst w języku hiszpańskim.       

IPA Extremadura/IPA Hiszpania. 
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Nowa siedziba IPA Brazylia 

Z okazji 59. rocznicy IPA w Brazylii, Sekcja brazylijska otrzymała kolejny piękny 

prezent urodzinowy. 

W ramach specjalnej uroczystości w dniu 23 kwietnia 2021 roku rozpoczęto prace nad 

renowacją pierwszego budynku policyjnego w mieście Brasilia, stolicy Brazylii, który 

będzie nową siedzibą krajową IPA w Brazylii. 

 

Budynek znajduje się w standardowym bloku modelu Brasilia/DF, obok jednego  

z najbardziej znaczących zabytków w historii stolicy Brazylii, która w tym roku obchodzi 

swoje 61. urodziny: pierwsza kaplica zbudowana w Brasilii, Nossa Senhora de Fatima, 

kościół popularnie znany jako „Ingrejinha”, dzieło Oscara Niemeyera, pokryte 

dachówką przez Athos Bulcão, z freskami autorstwa Francisco Galeno, ucznia Alfredo 

Volpi. 

 

Podczas specjalnej ceremonii, w obecności członków i władz Dystryktu Federalnego, 

a także mieszkańców, odśpiewano Hymn Narodowy Brazylii. Następnie zasadzono 

sadzonki tradycyjnej brazylijskiej rośliny cerrado, Moringa, znanej jako „drzewo życia”. 

Posadzono je w sąsiedztwie historycznego „Ficus Italiano” liczącego 59 lat, drzewa 

popularnie zwanego „Figueira Branca”, które można zobaczyć w przedniej części 

budynku przyszłej siedziby IPA Brazylia. 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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Wietnamski Program Budowania Potencjału w zakresie 

kompetencji śledczych w dziedzinie handlu ludźmi 2018-2021  
 
Członek IPA UK, Mark O’Donoghue, z przyjemnością dzieli się wspaniałą historią 
o znaczących wynikach, które są pierwsze dla brytyjskiej Policji oraz pierwsze 
dla wietnamsko-brytyjskich relacji policyjnych: 

Wietnamski Program Budowania Potencjału w zakresie kompetencji śledczych  
w dziedzinie handlu ludźmi, finansowany przez Fundusz Współczesnego Niewolnictwa 
(MSF) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ostatecznie dobiegł końca w 2021 roku. 
Ostatnie 4 zajęcia dla oficerów zarządzających i śledczych operacyjnych odbyły się  
w miastach Can Tho w dniach 1-5 marca oraz w Buon Me Thout w dniach 8-12 marca. 
Po raz kolejny trenerzy z Połączonego Międzynarodowego Centrum Policji (JIPH) 
Mark O’Donoghue i Paul Northcott uczestniczyli w zajęciach online zdalnie z Wielkiej 
Brytanii. Pomimo 7-godzinnej różnicy czasu i pewnych problemów z siecią Wi-Fi, 
realizacja kursów i ich wyniki okazały się wielkim sukcesem. 

 

Po prawie dwóch latach realizacji i wyzwaniach związanych z Covid-19, w ramach 
programu przeszkolono 576 funkcjonariuszy i starszych funkcjonariuszy z 49 (na 63) 
województw i miast. Wśród nich było 250 policjantów/śledczych, 109 funkcjonariuszy 
straży granicznej, 122 prokuratorów i 95 sędziów. Jest to najbardziej 
rozpowszechniony i wszechstronny program szkoleniowy  jaki Wielka Brytania 
kiedykolwiek przeprowadziła w tej dziedzinie. Według Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, MSF nie wie o żadnym podobnym programie finansowanym przez 
inne kraje lub organizacje międzynarodowe, które również prowadziłyby szkolenia na 
tak dużą skalę i na terenie tak wielu prowincji. To był naprawdę fantastyczny wspólny 
wysiłek zespołu Ambasady Brytyjskiej w Hanoi, Ludowej Akademii Policyjnej (PPA) 
oraz Połączonego Międzynarodowego Centrum Policji. 
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Kolejną naprawdę wspaniałą wiadomością jest to, że PPA poinformowało, że 4-
tomowe podręczniki opracowane we współpracy między wykładowcami z Wielkiej 
Brytanii i PPA w latach 2018-2019 przeszły oficjalne oceny Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego (MPS) po drugiej ratyfikacji pod koniec 2020 roku. 
Oznacza to, że nasze podręczniki spełniają wszystkie standardy kontroli jakości 
określone przez Ministerstwo Edukacji i Radę Naukową. 

Podręczniki i związane z nimi materiały 
dydaktyczne zostały podpisane przez 
wiceministra MPS i będą teraz oficjalnie 
wykorzystywane jako podręczniki  
w nauczaniu i jako materiały referencyjne 
do badań w całym PPA. 

W odróżnieniu od innych książek 
finansowanych przez inne rządy, które są 
zazwyczaj przeglądem lub połączeniem 
istniejących materiałów i dotyczą bardziej 
umiejętności uzupełniających (takich jak 

komunikacja, przesłuchanie, przyjmowanie pokrzywdzonych, itp.) nasze podręczniki 
są nowym produktem dotyczącym konkretnie działań policyjnych i praktycznych 
zastosowań, i odnoszą się do problemów związanych z aktualnym programem 
nauczania PPA w tej dziedzinie, który jest przestarzały. 

PPA potwierdziło również, że po raz pierwszy podręcznik o takim zakresie 
tematycznym został opracowany bezpośrednio we współpracy z międzynarodowymi 
ekspertami w ramach programu współpracy dwustronnej z wykorzystaniem 
Porozumienia o Współpracy między Wielką Brytanią a Wietnamem jako podstawy. 

Oprócz tej wspaniałej wiadomości, dzięki 
projektowi szkoleniowemu osiągnęliśmy 
fantastyczne wyniki, takie jak 
opracowanie solidnych i praktycznych 
podstaw wiedzy dla śledczych, a także 
stworzenie silniejszego nastawienia na 
pokrzywdzonych. 

Frances Godfrey, szefowa Funduszu 
Współczesnego Niewolnictwa 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
powiedziała „To naprawdę wspaniałe 
słyszeć, że praca ta została oceniona jako 
tak wysokiej jakości i że będzie ona miała trwały wpływ i, miejmy nadzieję, przyniesie 
pewne zmiany strukturalne. Wyrazy uznania… za niezwykle ciężką pracę nad tym 
projektem”. 

Program ten został kiedyś opisany przez wietnamskiego kolegę jako dziecko 
Połączonego Międzynarodowego Centrum Policji. Cóż, to dziecko jest teraz silne  
i odporne. Zapewni trwałą spuściznę szkoleniom wietnamskiej Policji w zakresie walki 
z handlem ludźmi. 

Jest to dowód na to, co może osiągnąć silna współpraca międzynarodowa.   

  
Mark O’Donoghue, członek IPA UK. 
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Pierwsze osobiste spotkanie:  

Walne Zgromadzenie IPA Nowa Zelandia w Nelson,  

Wyspa Południowa 

Zarząd Krajowy Sekcji IPA Nowa Zelandia, delegaci i partnerzy odbyli Walne 

Zgromadzenie w dniach 9-10 kwietnia 2021 roku w pięknym dystrykcie Tasman  

w Nowej Zelandii. Było to pierwsze osobiste spotkanie dla nowego Zarządu, 

wybranego w kwietniu 2020 roku. 

 

Członkowie IPA i partnerzy podróżowali przez Nową Zelandię na szczyt Wyspy 

Południowej, gdzie gospodarzem był nowopowstały pod-Region 5 z 36 członkami  

i stale rosnącą liczbą nowych członków. Program dla partnerów na sobotę obejmował 

wizytę w hucie szkła i lunch w lokalnej kawiarni. Na zakończenie Walnego 

Zgromadzenia członkowie i sympatycy mogli posilić się w tamtejszym lokalu.
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Nowa Zelandia niedawno ogłosiła korytarz podróżniczy z Australią, a turyści będą 

podróżować do każdego kraju od połowy kwietnia 2021 roku.  

Mike Norden, Prezydent IPA Nowa Zelandia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – KWIECIEŃ 2021 13 

 

 

POSŁOWIE: 

 

W minionym roku praktyki pracy weszły na zupełnie nowy poziom, a praca w domu  
i wirtualne spotkania stały się normalnością. Jestem pewna, że wiele aspektów tych 
początkowo nieoczekiwanych zmian jest pozytywnych i zapewni elastyczność 
hybrydowego podejścia do pracy tam, gdzie jest to możliwe, łącząc tradycyjne 
środowisko biurowe z umożliwieniem pracownikom pracy w domu, gdy jest to 
dogodne.  

Cieszyłam się tą elastycznością w 
zeszłym tygodniu, kiedy zabrałam moje 
domowe biuro ze sobą na krótką 
wycieczkę do Norfolk, i pracowałam w 
niepełnym wymiarze godzin z widokiem 
na morze tuż przede mną każdego 
poranka, a popołudniami cieszyłam się 
długimi spacerami wzdłuż plaży  
i zwiedzaniem. 

Na pewno wróciłam zrelaksowana, a 
teraz znów pracuję z mojego domowego 
biura w kuchni.   

Elke 
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Wrocławscy policjanci odwiedzili dzieci z Przylądka Nadziei. 
Wśród nich byli też członkowie IPA Dolny Śląsk 

 

Na podopiecznych Przylądka Nadziei, czyli Ponadregionalnego Centrum 
Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, czekała niesamowita niespodzianka! 
Odwiedzili ich bowiem funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we 
Wrocławiu, których wsparli mundurowi z Oddziału Prewencji, Żandarmerii 
Wojskowej, a przede wszystkim roztańczeni Komisarze Lwy, którzy przygotowali 
radosną choreografię, aby na dziecięcych twarzach pojawiły się uśmiechy! 
Wśród nich byli również członkowie IPA Dolny Śląsk! 

 
Choć tegoroczna majówka nie przywitała nas słońcem, tylko rzęsistym deszczem  
i wydawałoby się, że cały dzień będzie smutny, to jednak dzięki policjantom  
z Wrocławia, udało się sprawić, że sobota 1. maja stała się dniem radości i zabawy. 
Wszystko dlatego, że z samego rana odwiedzili Przylądek Nadziei, aby umilić czas 
jego małym pacjentom z chorobami onkologicznymi. 

Funkcjonariusze z komendy miejskiej postanowili trochę uprzyjemnić maluchom ich 
pobyt w szpitalu, w którym powoli dochodzą do zdrowia. Przygotowali im mnóstwo 
niespodzianek! Z samego rana podjechali pod Przylądek Nadziei wyposażeni w sprzęt 
taki jak policyjne motocykle, radiowozy i inne pojazdy specjalne. Jednak największą 
atrakcją był niezaprzeczalnie występ Komisarza Lwa, maskotki wrocławskiej Policji i to 
nie jednego, ale aż czterech! 

Komisarze przygotowali specjalny układ choreograficzny, który ćwiczyli w tajemnicy od 
kilku dni. Zaprezentowali swój taniec z każdej strony budynku szpitala, aby każde  
z dzieci mogło bawić się razem z nimi! To jednak nie było wszystko, bowiem oprócz 
lwów, były też inne zwierzęta! 

Policyjni przewodnicy psów zaprezentowali umiejętności swoich czworonożnych 
współpatrolowców. Owczarek Baf oraz jego koleżanka Nuka pokazali jak dobrze 
słuchają komend i jak umieją współpracować ze swoimi opiekunami, z którymi razem 
odszukują zaginione i potrzebujące pomocy osoby. 

Pokaz oraz taniec spotkały się z niesamowitym entuzjazmem ze strony podopiecznych 
Przylądka Nadziei. Dzieci bawiły się razem z policjantami, klaszcząc i tańcząc w rytm 
wesołej muzyki. Ze względów bezpieczeństwa nie mogły „przybić piątki” bezpośrednio 
z funkcjonariuszami, jednak ich brawa zza szyb budynku dały policjantom ogromny 
zastrzyk satysfakcji, ale tez nie ma co ukrywać, wzruszenia. 
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W majówkowej akcji brali udział również członkowie IPA Dolny Śląsk. Michał Kawalec 

oraz Radosław Ząb byli jednymi z organizatorów całego przedsięwzięcia. To kolejny 
przykład tego, że stowarzyszeni policjanci cały czas starają się pomagać innym, 
zwłaszcza tym, którzy pomocy potrzebują najbardziej. Dzięki ich działaniom na 
twarzach małych pacjentów zagościł uśmiech, a niektórzy z nich wysłali nawet 
podziękowania dla wrocławskich funkcjonariuszy, w których podkreślają radość, jaką 
sprawili im policjanci z dolnośląskiej stolicy. 

Krzysztof Marcjan, IPA Dolny Śląsk 

 

 

OZI – wyjątkowy „policjant” 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu, powstałego przy współpracy z Regionem IPA 

Wrocław, w którym przewodnik psa służbowego, Oziego – mł. asp. Konrad 

Wojciechowski, członek IPA Wrocław, opowiada o ich wspólnej pracy oraz procesie 

szkolenia swojego podopiecznego. 

Pełna wersja filmu dostępna jest na oficjalnym kanale Dolnośląskiej Komendy 
Wojewódzkiej w serwisie YouTube. 
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