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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Śledząc międzynarodowe media jestem w ostatnich miesiącach coraz bardziej zamyślony 
i bardzo zaniepokojony do niesieniami z całego świata na temat obecnego klimatu na 
świecie. 

Pojawiły się nowe rekordy ciepła wszech czasów w z prawie 50-
cioma stopniami Celsjusza w Kanadzie i we Włoszech. Wysokie 
temperatury doprowadziły do powstania dzikich pożarów w USA, 
Kanadzie, Grecji, Włoszech, Turcji i wielu innych krajach  
w regionie śródziemnomorskim i wokół Morza Czarnego. 

Rosnące ilości deszczu nie mogą być już wchłaniane przez 
ziemię, powodują dramatyczne powodzie, takie jak w Niemczech, 
Belgii, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Turcji, 
Japonii i Chinach, a także masowe osuwiska ziemi w Japonii  
i Norwegii. 

‘Wieczny lód’ Arktyki i Antarktydy, a także lodowce na Grenlandii 
i Islandii topnieją szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a wieczna 

zmarzlina w Rosji zaczyna rozmarzać. Już teraz prowadzi to do podnoszenia się poziomu 
mórz, czego, zgodnie z raportem ONZ na temat światowego klimatu z sierpnia 2021 roku, 
nie da się już powstrzymać. Całe archipelagi i państwa pogrążą się w morzu. 

Silne huragany, tajfuny i cyklony można zaobserwować na całej planecie,  
a śmiercionośne tornada przez cały rok zagrażają nie tylko USA, ale obecnie coraz 
częściej występują również w Europie, jak np. ostatnio w Czechach. 

Jakby tego było mało, z powodów ekonomicznych wypala się pierwotne lasy  
w Amazonii i innych miejscach, dziesiątkując po kawałku zielone płuca ziemi. 

Kiedy patrzę na te dramatyczne wydarzenia ostatniego roku, trudno mi pozostać 
optymistą. Stawką jest przyszłość naszych dzieci i naszej planety! 

Moim zdaniem, obowiązkiem IPA jest również aktywne zaangażowanie się w ochronę 
środowiska i wspieranie projektów ekologicznych. Jednym z pomysłów mogłaby być 
coroczna nagroda „Save the Planet Award” dla sekcji IPA, które szczególnie angażują się 
w projekty na rzecz ochrony planety. Szczegóły muszą być jeszcze przedyskutowane. 

Mam nadzieję, że nie zabrzmię zbyt pesymistycznie, ale jestem pewien, że musimy działać 
już teraz. IPA może wnieść swój wkład w tej dziedzinie. Razem możemy osiągnąć 
wszystko! Jesteśmy to winni naszym dzieciom! 

Na koniec ważna uwaga: IEB ułatwia pomoc dla wszystkich sekcji dotkniętych poważnymi 
klęskami żywiołowymi, w których ucierpieli przyjaciele IPA lub koledzy  
z Policji. Wspieramy Państwa w ubieganiu się o natychmiastową pomoc kryzysową  
z IEB, a także w międzynarodowym apelu do wszystkich sekcji IPA o darowizny. 
Odpowiednie dokumenty można otrzymać bezpośrednio u mnie (ts@ieb-ipa.org) lub za 
pośrednictwem IAC (iac@ieb-ipa.org).      

Martin Hoffmann, Skarbnik ds. Społecznych.   

mailto:ts@ieb-ipa.org
mailto:iac@ieb-ipa.org
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

IPA Kanada: Nowy Zarząd Krajowy  
 

W lipcu tego roku członkowie Sekcji IPA w Kanadzie wybrali nowy Zarząd Krajowy na 

trzyletnią kadencję. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, te zostały 

przeprowadzone przy pomocy zewnętrznego usługodawcy, który rozesłał karty do 

głosowania do wszystkich członków IPA w Kanadzie, zliczył wszystkie głosy  

i dostarczył ostateczne dane do urzędnika skrutacyjnego. Po raz pierwszy wszyscy 

członkowie IPA Kanada głosowali w wyborach Zarządu Krajowego. 

Jestem zaszczycony, że zostałem wybrany na nowego Prezydenta Sekcji IPA Kanada  

i mam szczęście mieć wspaniały zespół w Zarządzie Krajowym, składający się  

z członków z całego kraju. W nowy Zarządzie Krajowym zasiadają ciężko pracujący 

ludzie, którzy tak jak ja chcą widzieć jak nasze członkostwo i nasza sekcja kwitną. 

Chociaż wciąż jesteśmy nowi w naszych rolach, ustaliliśmy, 

że naszymi pierwszymi celami będzie zwiększenie liczby 

członków poprzez rozpoczęcie krajowego programu 

rekrutacyjnego, który, mamy nadzieję, zachęci większą 

liczbę policjantów do wstąpienia do Stowarzyszenia. 

Naszym drugim celem będzie zorganizowanie kursów 

szkoleniowych, które, mamy nadzieję, udostępnimy 

wszystkim członkom IPA w kraju i na świecie. 

Nawet jeśli szacujemy, że mamy ok. 80 000 policjantów w 

całym kraju, warto zauważyć, że IPA nie jest tak dobrze 

znane tutaj w Kanadzie, jak w innych częściach świata. 

Rekrutacja nowych członków zawsze była wyzwaniem i stwierdziliśmy, że 

rekrutowanie młodych funkcjonariuszy w służbie będzie wymagało zmiany 

paradygmatu. 

W przeszłości imprezy rekrutacyjne były zazwyczaj lokalne (regionalne) i nie było 

żadnych działań sponsorowanych przez Zarząd Krajowy. Nowi członkowie zazwyczaj 

znajdowali drogę do Stowarzyszenia przez przekaz ustny lub przypadkowo podczas 

przeglądania internetu. Mamy nadzieję zmienić ten stan rzeczy poprzez opracowanie 

kanadyjskiego programu reklamowego skierowanego do młodszych członków – naszej 

przyszłości. 

Szkolenia i seminaria dla członków IPA to kolejny obszar, na którym mamy nadzieję 

skupić naszą uwagę. W tym celu wyznaczyliśmy specjalistę ds. szkoleń, który  

w pierwszej kolejności oceni jakie rodzaje szkoleń i seminariów będą najbardziej 

odpowiednie dla naszych członków oraz, po drugie, opracuje zestaw narzędzi dla 

poszczególnych regionów, które chcą organizować szkolenia i seminaria w całej 

Kanadzie. 
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Oprócz tych dwóch celów, planujemy również zorganizować więcej krajowych 

wydarzeń dla członków, a także zaczniemy badać różne pakiety podróży dla naszych 

członków i członków odwiedzających Kanadę. 

W miarę rozwoju obecnej sytuacji mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli powitać 

nowych kolegów i przyjaciół z całego świata, którzy zechcą odwiedzić nasz piękny kraj. 

Czekamy na członków IPA z całego świata tutaj w Kanadzie, aby mogli cieszyć się 

naszą gościnnością i przyjaźnią. 

Servo per Amikeco,       

Luis Agostinho CD, Prezydent IPA Kanada. 

 

 

IPA Estonia: Nowy Zarząd Krajowy  
 

14 sierpnia 2021 r. odbyło się doroczne spotkanie IPA Estonia, które obejmowało, 
między innymi, dyskusje na temat wyboru Zarządu na kolejne trzy lata. 

Spotkanie odbyło się nad brzegiem Võrtsjärv w Muzeum Jeziora. 
(https://kalala.emu.ee/et/galerii/fotogalerii/jarvemuusum). Võrtsjärv jest największym 
jeziorem Estonii, w całości położonym na terytorium kraju (270,7 km2), o długości 
35km, szerokości 15km, ale o średniej głębokości zaledwie 2,8m. 

Inaczej niż dotychczas, wybory podzielone zostały na trzy fazy: w pierwszej fazie każdy 
członek mógł zgłosić swoich kandydatów na Prezydenta i inne stanowiska za 
pośrednictwem wcześniej ustalonego adresu e-mail. Następnie zespół wolontariuszy, 
potwierdzony przez Zarząd, jako komisja wyborcza, zadzwonił do wszystkich 
nominowanych kandydatów z prośbą o wyrażenie zgody na przedstawienie ich jako 
kandydatów. Kandydaci mogli następnie przedstawić swoją wizję na nominowane 
stanowisko. Wreszcie, w trzeciej fazie, wszyscy członkowie IPA Estonia mieli 
możliwość głosowania elektronicznego. Członkowie, którzy chcieli zmienić swój głos, 
mogli to zrobić na dorocznym spotkaniu. Pozostawiono możliwość udzielenia innemu 
członkowi IPA pełnomocnictwa na doroczne spotkanie. 

Wszystko to może wydawać się 
skomplikowane, ale mamy nadzieję, że 
zapewniliśmy możliwość oddania głosu 
każdemu członkowi, a estońskie prawo 
umożliwia wybory elektroniczne. 
Niniejszym dziękujemy naszemu 
wspaniałemu informatykowi Lauri 
Läänsoo, który zagwarantował 
uczciwość i zabezpieczenie przed 

fałszowaniem wyników. Warto zauważyć, że Estonia jest jedynym krajem na świecie,  
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w którym wybory samorządowe i parlamentarne mogą odbywać się online. Po 
wyborach ustalono również stanowiska wiodące i pomocnicze. 

Członkowie IPA Estonia zdecydowali, że przez następne trzy lata: 

Uno Laas będzie Prezydentem Sekcji IPA Estonia przez kolejną kadencję. 

Janek Pedask będzie Sekretarzem Generalnym przez kolejną kadencję. 

Lauri Läänsoo będzie kontynuował swoje obowiązki jako Skarbnik, organizator 
podróży, i oczywiście jako Webmaster. 

Maret Tamra stanie na czele Komisji Społeczno-Kulturowej, którą będzie wspierał 
nowy członek zarządu, Mailis Palm. 

Üllar Kütt będzie odpowiedzialny za Komisję Zawodową, a pomagać mu będzie 
kolejny nowy członek, Sigrit Hang. 

Życzę naszemu nowemu Zarządowi wielu dni pełnych działań i nowych pomysłów. 
Mam również nadzieję, że koledzy z innych sekcji i komisji będą służyć wszechstronną 
pomocą Komisji Społeczno-Kulturowej, a także Komisji Zawodowej. 

Szanowni Koledzy – możemy się od siebie nawzajem wiele nauczyć! 

Servo per Amikeco,  

Uno Laas, Prezydent IPA Estonia. 

 

 

Transgraniczna współpraca IPA przy organizacji  

baśniowego wesela w Albanii 

12 lipca 2021 roku miało miejsce ważne wydarzenie dla rodziny Arjany i Haxhi Zeneli, 

którzy mieszkają w Tiranie, stolicy Albanii. Ich syn Eledin ożenił się z Elisavetą 

Kurziakovą z Jekaterynburga w Rosji. Młoda para poznała się na uniwersytecie  

w Turcji i zdecydowali, że ceremonia ślubna będzie poprowadzona przeze mnie, jako 

Prezydenta Sekcji IPA Albania. Z radością mogę powiedzieć, że chętnie przyjąłem to 

wyzwanie. 

Biorąc pod uwagę tradycje, różnorodność kulturową, język, a także religię, 

skonsultowałem się z mojąprzyjaciółką Olgą Birkiną z IPA St. Petersburg w Rosji,  

i razem przygotowaliśmy scenariusz, którego celem było zrealizowanie specjalnego 

wydarzenia łączącego tradycyjne elementy zarówno z Albanii, jak i z Rosji. 
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Pięknym zbiegiem okoliczności było to, że 

panna młoda urodziła się 28 listopada, 

który jest Dniem Niepodległości w Albanii,  

i że ceremonia ślubna została ustalona na 

12 lipca, który jest Dniem Rosji. 

Mogliśmy powitać gości z Jekaterynburga, 

rodziców panny młodej, Anastazję  

i Aleksandra, którzy przybyli wraz  

z przyjaciółmi Aleksiejem i Olgą Degtarjov. 

Dla nich wszytkich była to pierwsza wizyta w Albanii. 

Ceremonia ślubna została zorganizowana w restauracji przypominającej mały zamek 

w górach i poczuliśmy się prawie jak na dworze królewskim. 

Wszyscy goście tańczyli i śpiewali,  

a dodatkowo, mała grupa tancerzy  

w tradycyjnych strojach albańskich  

i rosyjskich wykonała tańce z obu krajów. 

Podczas pobytu w Albanii, nasi 

przyjaciele z Rosji poznali tradycje  

i gościnność naszego kraju, a także 

mogli spędzić kilka pięknych dni na 

Riwierze Albańskiej. 

Skender Doda, Prezydent Sekcji w budowie IPA Albania. 

 

 

Austriacki wirtualny tydzień wyścigów:  

Bieganie, aby dzieci znów mogły się śmiać   
 
 
Pierwszy „Wirtualny Bieg IPA” na poziomie międzynarodowym w lutym 2021 roku był 

dużym sukcesem, a członkowie Sekcji austriackiej również wzięli udział w tym 

wydarzeniu z dużą motywacją. Na tej bazie powstał pomysł zorganizowania podobnej 

imprezy w Austrii. 
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Aby nadać całej akcji charakter charytatywny, IPA postanowiła nawiązać współpracę 

z austriacką fundacją Make-a-Wish. Organizacj Make-a-Wish została założona w 1997 

roku i działa na całym świecie. Organizacja spełnia życzenia ciężko chorych dzieci  

i opiera się w 100% na darowiznach. Wśród wielu życzeń, które Make-a-Wish już 

spełniło, to na przykład życzenie pewnego chłopca sprzed kilku lat, aby spędzić dzień 

z Policją w Wiedniu. 

W dniach 26 czerwca do 3 lipca odbył się pierwszy „Wirtualny Tydzień Wyścigów” 

sekcji austriackiej IPA. W biegu na 5 lub 10 kilometrów w szczytnym celu wzięło udział 

ponad 100 uczestników z Policji z całej Austrii. Na zakończenie zwycięzcy otrzymali 

vouchery podróżne od Sekcji austriackiej IPA, a także ręcznie robione, gliniane medale 

IPA dla wszystkich uczestników. 
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Ostatecznie na rzecz austriackiej fundacji Make-a-Wish przekazano w sumie 2400 

euro. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. dla 18-letniej Jenny, która cierpi na 

guza mózgu. Chciałaby mieć laptopa, który umożliwiłby jej kontakt z najlepszymi 

przyjaciółmi – zgodnie z mottem: Biegnij, aby dzieci znów mogły się śmiać.   

Anna-Susanne Paar, IPA Austria. 

Zdjęcia: Sekcja IPA Austria; Make-a-Wish Austria. 
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David King (IPA UK) dzieli się wspomnieniami 

ze specjalnej misji na Gibraltarze 

 

Zarezerwowałem wycieczkę na Gibraltar w lutym 2021 roku z wyjątkowego powodu, 

którym był ślub z moją partnerką od 16 lat – Caroline. Oboje chcieliśmy mieć sekretny 

ślub, na który, przy obowiązujących obostrzeniach Covid-19, mogło przyjść do 15 

osób. 

Gibraltar znajdował się na zielonej liście 

Wielkiej Brytanii, więc nie było żadnych 

ograniczeń w podróżowaniu. Poznałem 

kilku członków IPA z Gibraltaru na 

wycieczce IPA Friendship w Kanadzie 

kilka lat wcześniej, więc skontaktowałem 

się z Henrym Sacramento, członkiem IPA 

Gibraltar, który polecił mi organizatora 

imprez ślubnych, który miał 

zorganizować dla nas ślub w Urzędzie 

Stanu Cywilnego. Data naszego ślubu 

została ustalona na 9 czerwca 2021 roku. 

Poczyniono ustalenia dotyczące rezerwacji lotów i hotelu na termin 6-12 czerwca, 

pobyt w Hotelu The Rock na Gibraltarze. W lutym wypełniłem  formularz podróży IPA, 

wpisując, że chciałbym spotkać się z członkami IPA Gibraltar podczas naszego pobytu 

na miejscu. 

Przewodniczący Królewskiej Policji Gibraltaru (RGP) i Prezydent IPA Gibraltar sierż. 

Craig Philbin skontaktował się ze mną i ustaliliśmy, że dojdzie do spotkania  

z członkami IPA Gibraltar podczas naszego pobytu. Zarówno Craig jak i jego zastępca 

sierż. Paul Clarke byli bardzo pomocni przed naszą podróżą na Gibraltar. 
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Przyjechaliśmy 6 czerwca i zatrzymaliśmy się w hotelu The Rock, który przesiąknięty 

jest historią. Następnego dnia musieliśmy dopełnić oficjalnych formalności związanych 

z naszym ślubem, który odbył się 9 czerwca. Następnie ustaliliśmy, że spotkamy się 

z Paulem Clarkiem w barze RGP i IPA 10 czerwca. 

W dniu naszego ślubu spotkaliśmy członka IPA post. Nicka Warnera, który pełnił 

służbę w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego. Myślałem, że będzie kontrolował ilość osób 

na ślubie, ale na szczęście nie. 

Urzędnik pracował z policją w charakterze urzędowym i sprawił, że ceremonia 

przebiegła w przyjaznej atmosferze z dużą ilością śmiechu, chociaż była zamknięta do 

momentu podpisania dokumentów! Jak widzicie, po wszystkim byłem cały 

uśmiechnięty i był to wspaniały i niezapomniany dzień dla nas obojga.  

Następnego dnia, 10 czerwca, Gibraltar 

obchodził urodziny Królowej, więc 

Policja była bardzo zajęta 

zabezpieczaniem parad, które  

z zainteresowaniem obejrzeliśmy. 

Następnie udaliśmy się do bary RGP  

i IPA, aby spotkać się z Paulem Clarkiem 

i jego uroczą żoną Sharon. 

Wymieniliśmy kilka prezentów i miło 

spędziliśmy czas w ich towarzystwie. 

Paul i Sharon są byłymi 

funkcjonariuszami Policji Metropolitalnej, 

którzy przenieśli się do Policji Gibraltaru 3 lata temu. Paul jest detektywem zajmującym 

się przemocą domową i wsparciem dla świadków. To było bardzo interesujące 

usłyszeć o jego pracy i o tym, jak bardzo różni się ich praca na Gibraltarze  

w porównaniu do pracy w Policji Metropolitalnej. Byłem zaskoczony jak wielu 

funkcjonariuszy przeniosło się na Gibraltar, aczkolwiek prawo Gibraltaru zbliżone jest 

do prawa w UK. Wspaniale było doświadczyć atmosfery baru RGP i IPA, który 

przywiódł bardzo miłe wspomnienia z czasów gdy w Wielkiej Brytanii mieliśmy 

kluby/bary policyjne, gdzie funkcjonariusze i rodziny mogli się zrelaksować i cieszyć  

w swoim własnym środowisku. Było to również miejsce, gdzie funkcjonariusze mogli 

otwarcie rozmawiać o swojej pracy i o niektórych trudnych i stresujących zadaniach,  

z którymi musieli się zmierzyć w służbie. Wierzę, że taki klub był odstresowywaczem, 

gdzie można było podzielić się problemami i otrzymać od doświadczonych kolegów 

sugestie jak radzić sobie z różnymi sytuacjami. Uważam, że tego właśnie brakuje 

dzisiejszym funkcjonariuszom, którzy muszą radzić sobie z tak dużym stresem  

i przemocą podczas wykonywania swoich obowiązków, ale nie mają gdzie otwarcie 

porozmawiać z kolegami w takim środowisku, jakim są kluby/bary policyjne. 

Gibraltar jest przesiąknięty historią i ma wiele do zaoferowania odwiedzającym,  

a członkowie Sekcji IPA Gibraltar byli dla nas bardzo pomocni w czasie, kiedy byli 

zajęci. Bar RGP i IPA ma nawet swój własny dmuchany zamek, ale nie pozwolili mi do 

niego wejść, bo byłem za młody!!! 
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Podziękowania kieruję naszemu 

wspaniałemu Stowarzyszeniu IPA. 

Jestem członkiem od 1985 roku i wiele 

podróżowałem dzięki wyjazdom 

przyjaźni, jak również, jak i tym razem, 

na własną rękę, nawiązując kontakt  

z członkami IPA na Gibraltarze. 

Gorąco polecam nasze wspaniałe 

Stowarzyszenie za Przyjaźń w kraju, ale 

szczególnie na arenie międzynarodowej. 

W każdym miejscu na świecie, gdzie są 

członkowie IPA, zawsze znajdzie się uśmiechnięta twarz, która pomoże lub wyręczy 

Was w prawie wszystkim. 

David King, członek IPA UK.  

 

 

‘Niedźwiadki’ z IPA Estonia z wizytą w Niemczech 
 

Trzeci rok z rzędu odbył się obóz dla dzieci z rodzin o niskich dochodach lub 

wielodzietnych, zorganizowany przez IPA Bork (Niemcy) wspólnie z Sekcją estońską. 

Obóz odbył się w dniach 8-18 lipca 2021 roku, a wszyscy z 20 uczestników w wieku 9-

13 lat pochodzili z Estonii, ponieważ statystyki Covid-19 u naszych sąsiadów były zbyt 

wysokie. 

Pierwszego dnia rano musieliśmy wcześnie rozpocząć naszą podróż. Do południa 

dotarliśmy do Panevežys na Litwie, gdzie miejscowi członkowie IPA zorganizowali 

obiad. Dziękujemy! Po obiedzie udaliśmy się do Białegostoku, gdzie czekał na nas 

nasz hotel na noc. Po kolacji wybraliśmy się na spacer do pobliskiego parku, aby 

zobaczyć rodzaje drzew, których nie mamy w domu. 

Budząc się następnego dnia, naszym 

celem było dotrzeć do naszego hotelu  

w Słubicach, który znajdował się obok 

stadionu SOSiR. Aby rozprostować nogi 

podczas podróży, odwiedziliśmy 

Świebodzice, gdzie znajduje się 

największy na świecie pomnik Jezusa. 

Zanim dotarliśmy do Słubic, pogoda się 

zmieniła, a ponieważ padał deszcz, 

wieczór spędziliśmy na zabawie wewnątrz. 
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Rano trzeciego dnia poziom oczekiwania wszystkich dzieci był już bardzo wysoki, 

ponieważ wszyscy wiedzieli, że do wieczora dotrzemy do naszego celu, Selm Bork. 

Po drodze zatrzymaliśmy się w pobliżu Magdeburga, gdzie dzieci mogły zobaczyć 

Akwedukt Magdeburski, który łączy dwa brzegi Łaby i jest żeglowny. 

Po przyjeździe do Selm Bork zostaliśmy przywitani przez naszych gospodarzy z IPA, 

a po rozpakowaniu się udaliśmy się na wycieczkę po terenie szkoły, gdzie 

zobaczyliśmy pojazdy i sprzęt policyjny. Dzieci były najbardziej podekscytowane 

możliwością wejścia do pojazdów policyjnych i jazdą na sygnałach. 

 

W ciągu następnych sześciu dni poznaliśmy niemiecką tradycję polowania na ptaki, 

widzieliśmy dzikie konie Dülmen w pobliżu Münster, poznaliśmy starówkę Münster, 

jedliśmy różne rodzaje sera, graliśmy w kręgle, odwiedziliśmy Straż Pożarną  

i poszliśmy do jaskiń Heinrichshöhle. Zjedliśmy pizzę i odwiedziliśmy Maximilianspark 

z niesamowitą wystawą LEGO i drewnianymi rzeźbami. Zorganizowano również wizytę 

w Zoo w Rheine z wieloma gatunkami zwierząt, a na koniec pojechaliśmy na stadion 

piłkarski Borussia Emsdetten, gdzie dzieci mogły zagrać w piłkę nożną na prawdziwym 

boisku piłkarskim. Ostatniej nocy w Selm śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy ognisku. 

Niektórzy nawet uronili kilka łez podczas naszej ostatniej nocy w Selm. 

 

Po spakowaniu ostatnich rzeczy, zjedzeniu śniadania i przygotowaniu jedzenia na 

drogę, dziesiątego dnia rano wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Zjedliśmy  
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naszą ostatnią kolację w Warszawie i wykorzystaliśmy nasz ostatni „Niedźwiadkowy” 

krąg, który odbywał się każdego wieczoru, aby porozmawiać o tym, co było dobre,  

a co złe tego dnia, aby poprawić się na następny dzień. Następnego ranka, naszego 

ostatniego dnia, naszym celem było dotarcie do domu, do naszych rodzin, co udało 

nam się zrobić do wieczora. 

Mając tę wspaniałą wycieczkę za sobą, Sekcja estońska IPA chciałaby podziękować 

IPA Bork za całe wsparcie finansowe i wspaniałe zajęcia, które umieścili w programie, 

oraz za wszystkie wysiłki, które włożyli, aby uczynić tę wycieczkę niezapomnianym 

doświadczeniem dla wszystkich dzieci. Dla wielu z nich była to pierwsza podróż poza 

Estonię i jedyna w swoim rodzaju okazja w życiu. Nie moglibyśmy zaoferować im tak 

wspaniałych doświadczeń, gdybyście nam nie pomogli. 

Dziękujemy, IPA BORK! 

 

Uno Laas, Prezydent IPA Estonia. 
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IPA Brazylii reprezentowana na uroczystej kolacji hiszpańskiej Policji  

 

W dniu 19 czerwca br. w Gran Hotel España w Oviedo, w Księstwie Asturii, odbyła się 

tradycyjna uroczysta kolacja hiszpańskiej Policji. Gran Hotel España w Oviedo,  

w Księstwie Asturii w Hiszpanii, w obecności funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej, Policji 

Narodowej, Policji Sądowniczej, jak również personelu wojskowego z Legii 

Francuskiej, wojska hiszpańskiego oraz zaproszonych władz. 

Wśród gości specjalnych znalazł się 

brazylijski policjant, reprezentujący 

Prezydenta IPA Brazylia, dr Joela 

Zarpellona Mazo: Dr. Alexandre Rodrigo 

Moreira, Attaché Sekretariatu IPA 

Brazylia w Hiszpanii. 

Przy tej pięknej okazji podano specjalne 

wino "Legion Francesa" i złożono hołd 

policji, wojsku i władzom. 

Podczas uroczystości Attaché Brazylii otrzymał certyfikat uznania, a następnie zabrał 

głos w imieniu IPA Brazylia. Dr Moreira podkreślił znakomite relacje, jakie IPA Brazylia 

utrzymuje z hiszpańską policją, dzięki kursom i szkoleniom opartym na przyjaźni. 

Poinformował, ze Centrum Szkoleniowe 

IPA Brazylia czeka na udział hiszpańskiej 

Policji w kursie „Jungle Amazon – 

Training” w listopadzie tego roku. 

Centrum Szkoleniowe IPA Brazylii  

i Instytut IPA Brazylia ustanowiły oficjalne 

partnerstwo z instytucjami hiszpańskimi 

w zakresie kursów i szkoleń policyjnych: 

Armed Defense – Security, Instytutem 

Observatirio, jak również Oviepol. 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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IPA Japonia:  

Konferencja online Zarządu Krajowego i władz Regionów    
 
 

Z Covid-19 wciąż wymagającym ostrożności i starannego planowania, Konferencja 

Zarządu i władz Regionów IPA Japonia odbyła się online w dniu 4 lipca 2021 r. 

Pod przewodnictwem prezydenta Masahito Kanetaka, 17 osób z Hokkaido, Tokio, 

Chiba, Yokohama, Kioto, Osaka i Mie obradowało przez ponad 3,5 godziny od 15:00 

do 18:40. 

Głównymi wnioskami na konferencji były:  

 Raport za rok 2020 i budżet na 

rok 2021; 

 Wydarzenia uświetniające 

obchody 60-lecia Sekcji IPA 

Japonia w roku 2022 i 2023 w 

ustalonym porządku; 

 Uroczysta ceremonia  

z seminarium prowadzonym 

przez najwyższego oficera 

Japońskiej Policji i przemówienia 

(prezentacje) młodych członków 

w językach obcych; 

 „Tydzień przyjaźni w Japonii", zwiedzanie Osaki, Hiroshimy, Zamku Himeji, 

Kioto, Hakone i Tokio; 

 Wycieczki grupowe do innych krajów, udział grup w Tygodniach Przyjaźni 

organizowanych przez inne Sekcje; 

 Zmiany w Statucie Krajowym dotyczące kwalifikacji do członkostwa. 

Wszystkie wnioski zostały zatwierdzone i zostaną przedstawione na Kongresie 

Krajowym IPA Japonia, który po tym jak został pierwotnie zaplanowany na lipiec, został 

przełożony na 18 września 2021 roku. Kongres ma się odbyć w Kioto, i wszyscy 

cieszymy się, że będziemy mogli zobaczyć się osobiście po raz pierwszy od ponad 

roku. Ponadto, nie możemy się doczekać jednodniowej wycieczki, która odbędzie się 

następnego dnia, organizowaną przez Region Kioto, której celem jest wizyta  

w historycznych miejscach starożytnej stolicy Japonii! 

Bądźcie bezpieczni i wszystkiego dobrego, 

 

Toru Warigaya, Sekretarz Generalny IPA Japonia. 
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IPA Mołdawia: Naukowa i międzynarodowa współpraca  

na rzecz Ochrony Praw Nieletnich  
 
 
 
Podejście naukowo-praktyczne w zakresie ochrony praw nieletnich polega na badaniu 

zjawiska i współpracy międzynarodowej pomiędzy różnymi siłami politycznymi, 

społecznymi, edukacyjnymi, sądowymi, kryminalistycznymi i śledczymi, w celu 

uzyskania lepszej wiedzy na temat różnych doświadczeń, a także studiowania 

podstawowych zasad identyfikacji lub poprawy sytuacji nieletnich w różnych realiach, 

w tym poprzez harmonizację ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego. 

Koordynatorem kursu, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Kryminalistyczne ASS.PE.93-CAMERA MINORILE, był prawnik Antonino Centorrino, 

we współpracy z Sekcją IPA Mołdawia, pod patronatem Izb Adwokackich w Mesynie, 

Barcelonie, Patti i Sycylijskiej Izby Adwokackiej. 

Kurs poświęcony badaniu praw nieletnich 

uznanych międzynarodowo  jest 

projektem szkoleniowym, który proponuje 

specjalizację dla osób pracujących  

z młodzieżą, porównanie ustawodawstwa 

i doświadczeń różnych krajów w tej 

dziedzinie, w celu jak najlepszego 

traktowania nieletnich z zachowaniem 

dewiacyjnym, członków rodzin lub osób 

łamiących prawo. 

Jedną z ważnych kwestii poruszanych na konferencji było to, na ile zakład poprawczy 

jest przydatny w resocjalizacji i reintegracji społecznej nieletnich. To i inne zagadnienia 

były tematami, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedzi w końcowej fazie szkolenia. 

W posiedzeniach w dniach 23 czerwca i 16 lipca 2021 r. w Mesynie we Włoszech 

wzięła udział delegacja Sekcji IPA Mołdawia w składzie: Prezydent Mihai Cebotari  

i Pierwszy Wiceprezydent Gheorghe Gandrabur, na zaproszenie Antonino Centorrino. 

W swoim wystąpieniu przewodniczący IPA Mołdawia Mihai Cebotari zwrócił 

szczególną uwagę na migrację wewnętrzną i zewnętrzną, podkreślając ogromną skalę 

tego zjawiska, a także potrzebę znalezienia nowych form resocjalizacji nieletnich 

dewiantów, ponieważ większość z nich trafia do obiegu penitencjarnego za drobne 

przestępstwa, które warunkują ich jako potencjalnych sprawców poważniejszych 

przestępstw. 
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Pierwszy Wiceprezydent IPA Mołdawia 

Gheorghe Gandrabur podkreślił 

konieczność poprawy krajowego 

ustawodawstwa Mołdawii i jego 

harmonizacji z prawodawstwem 

europejskim w zakresie ochrony praw  

nieletnich, odnosząc się do Włoch, gdzie 

wyspa Lampedusa stanowi bramę 

graniczną i punkt wjazdu do Europy dla 

nieletnich, których język, rasa, religia, zwyczaje i obrzędy różnią się wyraźnie od tych, 

którymi posługują się obywatele europejscy, a ponadto często nie są oni pewni swojej 

tożsamości i wieku. 

Wszystkie aspekty tego badania mogą być osiągnięte jedynie poprzez współpracę 

międzynarodową, z tego powodu obecny projekt naukowy zyskuje na znaczeniu  

w orzecznictwie międzynarodowym. 

Ponadto, odchodząc od często przedstawianego obrazu nieletnich dewiantów jako 

dzieci ulicy, pan Gandrabur podkreślił podstawowe prawo do rodziny. 

  

Z wielką determinacją Gheorghe Gandrabur podkreślił również znaczenie zaostrzenia 

sankcji za kradzież tożsamości nieletnich, co ma zasadnicze znaczenie w walce  

z nielegalnym handlem organami, przytaczając niedawny przypadek uprowadzenia 

dziesięciorga dzieci i przewiezienia ich do Bułgarii w celu pobrania organów. 
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Zwrócił również uwagę na rosnące obawy związane z agresją jako objawem skrajnych 

i narastających niepokojów społecznych, a także z przemocą seksualną, przemocą 

domową, i wezwał do modernizacji ustawodawstwa, a przede wszystkim 

ustawodawstwa krajowego (z uwzględnieniem różnorodności kulturowej). 

Na koniec prelegent podkreślił znaczenie prawa nieletnich do sprawiedliwego 

rozpatrzenia sprawy. 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele wymienili upominki. 

Następnie odbyła się wizyta w Pałacu Sprawiedliwości w Mesynie, a w siedzibie Izby 

Adwokackiej delegacja IPA Mołdawia została przyjęta przez Prezesa Izby Adwokackiej 

Domenico Santoro oraz doradców, z którymi, jako symbol przyjaźni, otwarto butelkę 

szampana ze słynnych mołdawskich piwnic winnych. 

Delegacja została następnie powitana w siedzibie Policji w Mesynie, gdzie delegacja 

IPA Mołdawia przekazała prezent dla gospodarzy. 

Kolejne spotkania odbędą się zgodnie z kalendarzem zawartym w programie. 

 

Mihai Cebotari, Prezydent IPA Mołdawia. 

 

 

 

IPA Rumunia – ciągły proces modernizacji: 

Konferencja regionalna w Covasna   
 

Sekcja rumuńska IPA kontynuuje proces modernizacji i przejrzystości podejmowania 

decyzji na poziomie organizacyjnym. I tak, podczas konferencji regionalnej 

zorganizowanej w Covasna w dniach 25-27 czerwca 2021 r., członkowie Krajowego 

Komitetu Wykonawczego wraz z 55 innymi przedstawicielami Regionów mieli okazję 

przedyskutować punkty orientacyjne i projekty na najbliższy okres. Tymczasem, 

gospodarze tego wydarzenia, Regiony IPA Covasna, pod koordynacją Popa Florina - 

Wiceprezydenta Sekcji IPA Rumunia - dołożyli wszelkich starań, aby to wydarzenie było 

na najwyższym poziomie! 

Otwarcie panelu dyskusyjnego 

odbyło się w obecności 

przedstawicieli głównych instytucji 

powiatowych w ramach MSW, 

Ministerstwa Sprawiedliwości, 

Pana Mihaila Avrama - Sekretarza 

Generalnego IPA Mołdawia -  

i wreszcie, Pana Helmuta 

Duckadama - emerytowany 

Mistrza Sportu, nazywanego 

"Bohaterem Sewilli". 
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Wskazano na korzyści płynące z partnerstwa instytucjonalnego, jak również na 

koordynację przyszłych działań zawodowych, co oznacza, że wierzymy, iż złagodzenie 

środków związanych z pandemią znajdzie nas we wspólnym dążeniu do rozpoczęcia 

korzystnych projektów zarówno dla członków, jak i ich instytucji. 

W drugiej części spotkania członkowie Krajowego Komitetu Wykonawczego oraz 

przedstawiciele Regionów IPA Sekcji Rumunia dyskutowali na temat nowych partnerstw 

oraz konieczności dostosowania przepisów wewnętrznych do aktualnych potrzeb, a także 

na kilka tematów zawodowych. 

 

Wszyscy obecni docenili zarówno otwarte dyskusje, jak i program towarzyski który pozwolił 

wszystkim spędzić dwa dni w miłej atmosferze, na spotkaniach towarzyskich, a także 

odnaleźć i nawiązać nowe kontakty i relacje. Rozstaliśmy się z obietnicą że spotkamy się 

ponownie i nie pozwolimy, aby upłynęło dużo czasu, zanim wyznaczone cele nie zostaną 

osiągnięte.   

Mihai-Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia. 

 

 

7. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej 

organizowany przez Klub Regionalny IPA Zachodnia 

Hercegowina    
 
 
Tradycyjny 7. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej IPA Zachodnia 
Hercegowina (IPA ŽZH) odbył się 26 czerwca 2021 roku w Centrum Sportowym  
w Posušje, Bośnia i Hercegowina (BiH). 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Walki z Nadużywaniem Narkotyków i Nielegalnym Handlem. Młodzi ludzie są 
ważnymi aktorami w profilaktyce uzależnień, a nasz turniej piłki nożnej pięcioosobowej 
jest przykładem zdrowego życia bez środków odurzających.  

W zawodach wzięło udział siedem drużyn z następujących sekcji i klubów: IPA Split-
Imotski (Chorwacja), IPA Dubrovnik (Chorwacja), oraz IPA Czarnogóra. Ze strony 
gospodarza, drużyny z klubów regionalnych IPA Bijeljina, IPA Unsko-sanska, IPA 
Herzeg-Bosnia i IPA Zachodnia Hercegowina (IPA ŽZH). 
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Drużyna IPA Vukovar z Chorwacji, która tym razem nie brała udziału w turnieju, 

wygrała tymczasowe trofeum na własność w 2019 roku, po wygraniu turnieju trzy razy 

z rzędu. 

Zwycięzcą 2021 roku został gospodarz, 

Klub IPA Zachodnia Hercegowina, który 

pokonał bardzo dobrą drużynę IPA 

Czarnogóry w dramatycznym finale, 

poprzez rzuty karne. Najlepszym 

graczem turnieju, Marko Polić, również 

pochodził ze zwycięskiej drużyny IPA 

Zachodnia Hercegowina, w nagrodę 

otrzymał telefon komórkowy, jako 

nagrodę od sponsorów HT Eronet. 

Drugie miejsce w turnieju zajęła zdobyła 

drużyna IPA Czarnogóra, a brązowy 

medal zdobyła drużyna IPA Dubrownik. 

Najlepszym bramkarzem został Mirko Drobnjak z IPA Czarnogóra, najlepszym 

strzelcem turnieju został Željko Adžić z IPA Czarnogóra, a nagrodę fair-play zdobyła 

drużyna IPA Split-Imotski. 

Zwycięzcy otrzymali puchary i medale z rąk burmistrza miasta Posušje, pana Ante 

Begicia, oraz Przewodniczącego Klubu IPA Zachodnia Hercegowina, Pana Zorana 

Smitala. 

Około 150-200 członków IPA, zawodników i gości świętowało zwycięstwo i naszą 

przyjaźń przy grillu, napojach i muzyce. 

Nasze uroczystości wzbogaciła obecność Komendanta Straży Granicznej BiH, Pana 

Zorana Galicia, Członeka Izby Narodów Parlamentu Federacji BiH, Pana Damira 

Jurišicia, Ministra Spraw Wewnętrznych Okręgu Zachodniej Hercegowiny, Pana 

Davida Grbavaca, Dyrektor Policji okręgu Herzeg-Bośnia i okręgu Zachodniej 

Hercegowiny, odpowiednio Pana Iliji Jakicia i Milana Galicia, oraz biznesmenów, 

sponsorów i darczyńców. Są to ludzie, którzy, gdy tylko mają wolny czas, korzystają  

z uroków naszego tradycyjnego turnieju. 
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Spotkanie trwało do wczesnych godzin 

porannych i podobało się wszystkim 

uczestnikom, ponieważ nie widzieliśmy 

się od ponad roku z powodu pandemii. 

Była to wreszcie okazja do wymiany 

doświadczeń i planów na przyszłość. 

Z przyjemnością możemy powiedzieć, że 

impreza była udana i dobrze 

zorganizowana dzięki sumiennej pracy 

naszych członków, którzy robią 

wszystko, aby turniej z roku na rok był 

coraz lepszy, a w opinii zawodników  

i gości - niezapomniany. 

 

Servo per Amikeco, 

Zoran Smital, Przewodniczący Klubu Regionalnego IPA Zach. Hercegowina. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Po wakacyjnej przerwie, miło jest zobaczyć wspaniałą mieszankę artykułów w tym 
wrześniowym wydaniu Biuletynu. Jeśli o mnie chodzi, to jest w nim wszystko! 

Opowieści o ślubach organizowanych w domu i na wyjeździe, obozie dla dzieci  
z fantastycznymi wycieczkami, wirtualnym wyścigu na rzecz fundacji "Make a Wish",  
a także turnieju piłkarskim i uroczystej kolacji. 

Z perspektywy profesjonalisty, przedstawiono aktualizacje i wizje dwóch nowych 
zarządów krajowych oraz udane wirtualne spotkanie zarządu, a także dwie 
przełomowe konferencje. 

Wydaje się, że normalność powraca powoli, ale nieubłaganie, dając nam wszystkim 
promyk nadziei. 

W Centrum Administracji z niecierpliwością czekamy na więcej ekscytujących 
wiadomości z Waszej działalności we wszystkich sekcjach IPA - im więcej artykułów 
do nas wyślecie, tym więcej będziemy mogli podzielić się z wszystkimi.  

Elke 
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Półmaraton Ślężański 2021 
 
 

Po miesiącach ograniczeń z powodu pandemii 
koronawirusa powraca Półmaraton Ślężański, 
który odbędzie się 02.10.2021 r. 

Dla członków IPA jest to szansa na zdobycie 
pamiątkowej odznaki #SpotkanieNaSzczycie 
– Ślęża!  

Start: godz. 10:00 w Rynku, w Sobótce. 

Meta: obok sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Sobótce. 

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi wokół 
Góry Ślęży; Sobótka – Strzegomiany – 
Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz 
Tąpadła – Sady – Sobótka Zachodnia – 
Sobótka. 

Różnica wysokości między najniższym i 
najwyższym punktem trasy – 208 m. 

Organizacja będzie dostosowana do obowiązujących w dniu startu wymogów 
epidemicznych. 

Dzisiaj byłby to start w grupach po 500 osób co 15 minut. W pierwszej grupie 
dodatkowo pobiegliby wszyscy zaszczepieni. 

Nie będzie nowych zapisów! 

Informacje i regulamin dostępne na stronie: www.polmaratonslezanski.pl 

 

 

 

 

http://www.polmaratonslezanski.pl/
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Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa DGW IPA 
 

  

Dzięki staraniom Zarządu DGW IPA  planowane jest rozegranie I zawodów 
strzeleckich o Puchar Prezesa DGW IPA. 

DATA ZAWODÓW: 25.09.2021 GODZINA: 10:00 [SOBOTA] 

MIEJSCE ZAWODÓW: Strzelnica TUSZYN k. Dzierżoniowa. Dokładny adres: 
Tuszyn 58, 58-207 Tuszyn http://dsp.net.pl/ 

Liczba uczestników zawodów: 20 osób (członkowie IPA z całego Dolnego Śląska) 
sugerowani młodzi funkcjonariusze/funkcjonariuszki w służbie członkowie IPA/ osoby 
wyróżniające się aktywnością w IPA 

Udział uczestników w zawodach: bezpłatny. Koszty dojazdu we własnym zakresie. 

Region IPA Wrocław ma przyznane na chwilę obecną 2 miejsca. Mając powyższe na 
uwadze  proszę o zgłaszanie się kandydatów do udziału w Zawodach do dnia 
17.09.2021 do godz.14:00 na adres wroclaw@ipa-dolnyslask.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaangażowanie w działalność statutową IPA! 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW, IPA Wrocław. 

 

 

Apartament IPA w Kudowie-Zdrój 
 

Zapraszamy wszystkich członków IPA wraz z rodzinami i znajomymi do odpoczynku 
w naszych pięknych górach.  

Oferujemy możliwość wynajmu mieszkania w Kudowie-Zdrój na minimum dwie doby. 
Na hasło: IPA – 10% zniżki na cały pobyt, a przy dłuższym wynajmie (powyżej 5 dni) 
dodatkowe zniżki lub doba gratis. 

Mieszkanie dla maksymalnie 5 osób; 2 pokoje, kuchnia i łazienka. 

Cena za dobę (min 2) wynosi 150-250zł w zależności od ilości mieszkających osób, 
oraz terminu wynajmu. 

Wyposażenie: 

Kuchenka mikrofalowa, lodówka, ekspres do kawy (kapsułki Tchibo), płyta gazowa, 
komplet naczyń i garnków, suszarka do włosów, żelazko, deska do prasowania, 
telewizja kablowa i wifi, łóżeczko turystyczne dla dzieci, pościel i ręczniki do dyspozycji 
gości 

Mieszkanie znajduję się w budynku wielorodzinnym w spokojnej i zielonej okolicy. 

10 minut spacerem do stacji PKP, piekarni i sklepu spożywczego; 20 minut do Zdroju. 
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W Kudowie obowiązuje opłata klimatyczna, stawka podstawowa - 4,00 zł za każdy 

dzień pobytu oraz stawka dla osób niepełnosprawnych, inwalidów, kombatantów 
wojennych oraz dzieci i młodzieży do lat 15 - 2,00 zł dziennie, zgodnie z uchwałą Nr 
XIV/72/15 z dnia 25-11-2015 r. 

Rezerwacje pod numerem telefonu: 

Krzysztof Leja – 606-756-667, e-mail: k7801092@interia.pl 

For more info in English, please call +48 609-750-303 or write w.leja215@gmail.com  

Zapraszamy! 
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