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                                                           LISTOPAD 2022 
 

INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION (IPA)  

Biuletyn  

Tłumaczenie: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław 

 
Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny 

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny zorganizowany przez Komisję Społeczno-Kulturalną zakończył 

się wielkim sukcesem po 65 Światowym Kongresie w Lloret de Mar. Konkurs składał się z dwóch 

kategorii: Policja przy pracy oraz kategoria otwarta. 

Dzięki entuzjazmowi i wsparciu, konkurs rozwija się w wydarzenie o szerszym prestiżu  

i zainteresowaniu. 

Dzięki doskonałemu materiałowi fotograficznemu uczestnikom udało się podkreślić trudności, jakie 

pojawiają się w Policji, jak również radość i dumę, jaką może nam dać służenie naszej społeczności. 

Wszyscy oni stali się ambasadorami wartości i zasad IPA. 

Nagrodzone zostały trzy zdjęcia z każdej kategorii, natomiast kolejne sześć zdjęć z każdej kategorii 

otrzymało wyróżnienie. 

Ogólnym zwycięzcą został Ian Glendinning z Sekcji IPA UK z obrazem Red Squirrel (Wiewiórka ruda - 

przyp. tłum.). 

Więcej informacji na temat tegorocznego konkursu fotograficznego oraz pełna lista zwycięzców znajduje 

się na stronie 8. 

 

 

Możecie również przeczytać o zwycięzcy Ianie 

Glendinningu na stronie 9. 
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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Dawno nie pisałem tutaj artykułu. Wiele się wydarzyło przez ten czas. 

Po pierwsze, chciałbym wspomnieć, że wziąłem udział w Rajdzie Rowerowym 
Pamięci Garda Tony'ego Goldena. "Stuletniej Edycji" będącej uhonorowaniem 
Garda Tony'ego Goldena i wszystkich pracowników Gardy przez ostatnie 100 lat. 
Byłem bardzo zaszczycony że mogłem wziąć udział, mimo że musiałem wrócić 
do domu na Islandii, a niektóre dni musiałem improwizować, ponieważ byłem w 
podróży służbowej w Wilnie. 
Chcę podziękować Neilowi O´Malley z irlandzkiego kolarstwa IPA, który zaprosił 
mnie na tę wyprawę. Muszę również wspomnieć, że członek IEB Michael Walsh 
(Skarbnik) również brał udział w tym wyzwaniu, ale mój przyjaciel oczywiście 
pokonał go o kilka kilometrów!  

 

    KONGRES ŚWIATOWY 

 
Teraz oczywiście, w październiku, w końcu spotkaliśmy się na Światowym Kongresie 
po tym jak nie mogliśmy się spotkać przez dwa lata. Było bardzo przyjemnie spotkać 
się i w końcu ponownie zobaczyć starych przyjaciół w Lloret de Mar. Sekcja 
hiszpańska wykonała doskonałą pracę przy organizacji kongresu, a ja nawiązałem 
wiele nowych przyjaźni z Sekcji Hiszpańskiej i oczywiście także innych. 
 
Kongres był udany i uzgodniono kilka dobrych wniosków.     Oczywiście na kongresie 
nie zabrakło emocji związanych z sytuacją na Ukrainie, ale wszyscy członkowie 
kongresu podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie, grzecznie i z pokorą. 
 

Komisja Stosunków 
Zewnętrznych zmieni się 
teraz na się  
w Komisję Stosunków  
Międzynarodowych. Jest 
wiele pracy do wykonania  
w tej komisji w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy. 
Nie byłem jeszcze w stanie 
rozpocząć tej pracy  
w pełnym wymiarze godzin, 
ale w najbliższych 
tygodniach podejmę kroki, 
aby zaangażować moich 

członków i szukać pomocy u innych, aby prace mogły ruszyć w pełnym biegu. 
 
Nie jestem pewien, czy będzie realne zorganizowanie spotkań regionalnych po 
nowym roku, biorąc pod uwagę ramy czasowe, ale proszę być pewnym, że robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby to opracować. Przedstawimy Wam jasne wytyczne 
jak tylko będziemy mogli. 
 
Mieliśmy również okazję przedstawić nasze najnowsze Porozumienie z IEDO 
(International Emergency Drone Organisation - Międzynarodową Organizacją 
Dronów Ratowniczych - przyp. tłum.). Vendelin Clicques, prezes IEDO przybył do 
Lloret de Mar i przedstawił nam organizację oraz mówił o ich konferencji, która 
odbędzie się w grudniu w Paryżu.  
 
Zachęcam wszystkie sekcje do promowania tej współpracy, ponieważ przyniesie ona 
korzyści wielu naszym członkom, zwłaszcza, że coraz więcej sił policyjnych używa 
dronów. 
 
Z Lloret de Mar wróciłem bardzo optymistycznie nastawiony do przyszłości naszej 
organizacji. Jestem przekonany, że po tym jak stanęliśmy na nogi po globalnej 
pandemii, jesteśmy teraz zdolni do wszystkiego. 
Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego. 
"Servo per Amikeco" 
 
Einar Guðberg Jónsson,  
Przewodniczący Komisji Stosunków Międzynarodowych   
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65. KONGRES ŚWIATOWY 
 

Drodzy Przyjaciele, 

Kilka słów o pracy ostatniego Kongresu Światowego, który był mistrzowsko 

zorganizowany przez naszych hiszpańskich przyjaciół, którym chciałbym jeszcze raz 

podziękować. 

Prawie wszystkie sekcje były obecne na tym zjeździe, po dwóch latach bez tego 

kluczowego wydarzenia w życiu naszego stowarzyszenia. Przynajmniej osobiście, 

ponieważ mimo to zorganizowaliśmy dwa kongresy w formie wideokonferencji w 2020  

i 2021 roku. 

Porządek obrad tego 65. Kongresu był bogaty i przynajmniej trzydzieści decyzji zostało 

podjętych przez IEC jako organ najwyższy. Dotyczyły one głównie około piętnastu 

wniosków, zatwierdzenia rocznych sprawozdań, rachunków i budżetów IEB, jak 

również przyznania kilku wydarzeń międzynarodowych. Nie wchodząc w szczegóły 

każdego z nich, wymienię te najważniejsze. 

Przede wszystkim wspomnijmy o ostatecznej przynależności Albanii. Gratulujemy 

naszym przyjaciołom, którzy wykonali niezwykłą pracę tworząc sekcję w swoim kraju, przy godnym uwagi wsparciu władz i kilku 

sekcji, w tym Serbii jako sekcji sponsorującej. Rozszerzenie rodziny IPA jest zawsze wydarzeniem. Witamy Albanię, która  

z niecierpliwością czekała na to ostateczne zatwierdzenie, i gratulujemy głównym aktorom, w tym prezydentowi Skenderowi i jego 

zaraźliwemu entuzjazmowi. Bez wątpienia IPA Albania będzie się szybko rozwijać i wnosić cenny wkład w IPA. 

Wśród wniosków, które z przyjemnością odnotowuję, znalazła się drażliwa kwestia, czy Rosja powinna pozostać w naszym 

stowarzyszeniu, czy nie. Debata była ożywiona, otwarta i szczera, a wiele sekcji wyraziło swoje poglądy na ten temat, począwszy 

od naszych Ukraińskich przyjaciół, którym ponownie przekazuję wyrazy współczucia z powodu cierpień, jakich doświadczyli.  

W końcu zgromadzenie zdecydowało się na przedłużenie zawieszenia Rosji, bez wydalenia. Uznano, że nasi rosyjscy koledzy 

nie mają kontroli nad decyzjami swojego rządu, i że taki środek pozwoliłby nam śledzić rozwój sytuacji, nie skazując naszych 

członków na wykluczenie. Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się szybko rozwijać, i że zostanie znalezione pokojowe 

rozwiązanie. IPA opowiada się za pokojem i przyjaźnią, i pragnie wyrazić swoje współczucie wszystkim swoim członkom, którzy 

bezpośrednio cierpią z powodu tego absurdalnego konfliktu. 

 

Godne uwagi było również przyjęcie przez zgromadzenie 

nowego logo zaproponowanego przez sekcję niemiecką, 

które zostanie oficjalnie rozesłane do sekcji, gdy tylko 

procedury własnościowe zostaną po uregulowane 

pomiędzy zainteresowanymi stronami. Logo to nie jest 

drastyczną zmianą, ale podejściem bardziej nowoczesnym 

i uwzględnia niektóre terytoria, które do tej pory nie były  

w oficjalnym logo, w tym Australia, Nowej Zelandia  

i Japonia. 

Ostatecznie delegaci przyznali organizację Kongresu 

Światowego w 2025 r. Polsce (2023 i 2024 zostały już 

przyznane odpowiednio Grecji i Macedonii Północnej), 

YPOS w 2026 r. Niemcom (2023: Nowej Zelandii; 2024: 

Austrii; 2025: Belgii), a kolejne Igrzyska IPA Rumunii  

w 2024 r. i Polsce w 2026 roku. 

Można powiedzieć o wiele więcej, ale to podsumowanie 

głównych punktów pozostawię sprawozdaniom, które 

poszczególne sekcje z pewnością opublikują na temat tego 

Kongresu. Na koniec chciałbym powtórzyć moje 

podziękowania dla sekcji hiszpańskiej za organizację, dla 

moich kolegów z IEB i pracownikom IAC za ich 

nadzwyczajny wkład w ciągu całego roku oraz wszystkim 

sekcjom, audytorom i przedstawicielom Gimborn za ich 

zaangażowanie, aktywny udział w tym kongresie, a przede 

wszystkim za wiarę w nasze stowarzyszenie i jego wartości. 

Niech żyje IPA 

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin,  

Prezydent IPA 
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65. KONGRES ŚWIATOWY – DZIKUJEMY IPA HISZPANIA 
 
65 Światowy Kongres IPA odbył się w dniach 4-9 października 2022 roku  

w Lloret de Mar, w Katalonii, w Hiszpanii. Około 300 osób zebrało się osobiście po raz 

pierwszy od 2019. Było jasne, że wszyscy tęskniliśmy za intymnością, której brakowało  

w ostatnich spotkaniach online. 

Komitet organizacyjny poradził sobie ze zmianą miejsca z Barcelony na Lloret de Mar  

i dwoma latami odroczenia z powodu pandemii Covid, z dobrym humorem  

i profesjonalizmem. Zapewnili, że każdy został przetransportowany  

z lotniska do hotelu, miał pokój, plakietkę i identyfikator i wszystkie potrzebne informacje 

na temat programu. Podziękowania kierujemy do obecnych i byłych prezydentów IPA 

Hiszpania, Antonio Gomez Montejano i Arturo Salinas Marin oraz wszystkim członkom 

komitetu organizacyjnego i wolontariuszom, którzy pomagali przedi w trakcie tygodnia 

kongresowego, odpowiadając na wciąż te same pytania z troską i uwagą dla każdego. 

Ceremonia Otwarcia odbyła się  

w Evenia Olympic Palace, Imperial Park Lounge. Po odegraniu hymnu IPA 

przez trio muzyczne, uczciliśmy minutą ciszy, w obecności honorowych gości 

z Komisji Prefektury Policji, Dyrektora Generalnego Policji, Cos Mossos 

d'Esquadra, Cos Nacional de Policia, Guardia Civil i Policji Miejskiej. 

Przemówienia powitalne wygłosili wiceprezydent Katalonii i Radny ds. 

Bezpieczeństwa Obywateli oraz Antonio Jesús Gómez Montejano, 

Prezydent IPA Hiszpania. 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA wygłosił przemówienie i ogłosił otwarcie 

Kongresu Światowego. Nastąpiła wymiana prezentów i kolejne utwory muzyczne w wykonaniu trio. 

 

Wszyscy zgodzili się, że ceremonia osiągnęła właściwą 

równowagę między powagą a przyjaźnią  

i nie była ani zbyt krótka, ani zbyt długa. Jak to jest  

w zwyczaju, przenieśliśmy się na zewnątrz, aby zrobić 

grupowe zdjęcie. 

Po obiedzie odbyło się spotkanie, podczas którego 

zaprezentowano szereg filmów informacyjnych  

i prezentacji dla delegatów i gości. Korzyścią było 

uwolnienie porządku obrad w kolejnych dniach. Sekcje 

miały wtedy okazję zaoferowania jedzenia  

i picia oraz wystawienia przedmiotów reprezentujących ich 

kulturę narodową delegatom przy poszczególnych stołach, 

a goście cieszyli się z wzajemnych kontaktów.  

W piątek wieczorem, wszyscy udaliśmy się na kolację  

w lokalnej restauracji tematycznej. Zostaliśmy uraczeni 

wspaniałym 

tańcem  

i muzyką 

flamenco  

a wielu z nas 

weszło na 

scenę, by 

pokazać 

swoje 

umiejętności 

taneczne. 

Następnego 

dnia byliśmy 

w Barcelonie, 

aby zwiedzić zabytki, odwiedzić wspaniałą restaurację  

z owocami morza i wybrać się na wycieczkę łodzią wzdłuż 

wybrzeża z przystani miejskiej. Delikatna fala 

spowodowała, że niektórzy odkryli, że ich nogi morskie 

wymagają ćwiczeń. Wielkim finałem była uroczysta kolacja, 

podczas której mogliśmy podziękować naszym 

gospodarzom, IPA Hiszpania, a zwłaszcza komitetowi 

organizacyjnemu pod przewodnictwem Manela Castellví 

del Peral za ich wyjątkowy profesjonalizm i przyjaźń. Po 

pięknej kolacji nastąpiły tańce i dużo zabawy. Wczesnym 

rankiem w niedzielę organizatorzy przystąpili do działania 

aby upewnić się, że wszyscy wsiedliśmy do odpowiednich 

autobusów, aby dostać się na lotnisko. 

Bardzo wam wszystkim dziękujemy. Czekamy na zrobienie 

tego wszystkiego ponownie w przyszłym roku w Atenach! 

Stephen Crockard 

 



 

  

BIULETYN IPA – LISTOPAD 2022 5 

 

 

 
HISTORIE POZA SALĄ KONFERENCYJNĄ NA 65. KONGRESIE ŚWIATOWYM 
 

W październiku tego roku uczestniczyłem w 65. Kongresie  Światowym w Hiszpanii reprezentując Sekcję IPA Japonia. W tym 

artykule chciałbym podzielić się niektórymi wydarzeniami, które miały miejsce poza salą konferencyjną. Nie są to zazwyczaj 

najważniejsze wiadomości. 
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Po południu odbyło się "Spotkanie Międzynarodowe", podczas którego zaprezentowano bieżące inicjatywy i plany wydarzeń  

w poszczególnych sekcjach oraz wiadomości od członków IEB. Kilka sekcji rozstawiło również swoje stoiska, oferując jedzenie  

i napoje specjalności, a ja z przyjemnością je odwiedzałem. 
 

 

 

 
Kiedy wcześniej obejrzałem salę konferencyjną, znalazłem zwycięskie prace Konkursu Fotograficznego IPA na wystawie przed 

wejściem. Byłem bardzo poruszony, gdy znalazłem japońskie prace wśród doskonałych zdjęć. 
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 Do zobaczenia w Grecji za rok! 

 

 Toru Uto, Sekretarz IPA Japonia. 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 2022 

 
W tegorocznym konkursie wzięło udział udział 152 fotografów z 29 sekcji. 1,034 zdjęcia 

zostały w dwóch kategoriach konkursowych kategorii i pokazały nam inną stronę policji 

i jej charakterystykę. 

Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Cypru zostało zaproszone po raz kolejny 

do oceny konkursu. Do ich obowiązków należało wybranie zwycięzców spośród kilku 

bardzo wartościowych prac. Nagrody zostały przyznane dla trzech zdjęć z każdej 

kategorii. Ogólny zwycięzca, jak również sześć kolejnych zdjęć z każdej kategorii 

otrzymało wyróżnienie. 

Zdjęcia były eksponowane w wyznaczonym miejscu podczas 65. Kongresu 

Światowego IPA i wzbudziły duże zainteresowanie delegatów. Zdjęcia zostaną 

również umieszczone na naszej międzynarodowej stronie internetowej i będą 

dostępne dla wszystkich sekcji do wykorzystania w kalendarzach, kartkach 

okolicznościowych itp. 

Pragnę złożyć podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu. SCC 

jako organizator konkursu, pragnie podziękować również Stowarzyszeniu 

Zawodowych Fotografów Cypru za jego wkład w konkurs i oczywiście członkowi SCC 

odpowiedzialnemu - Kikis Perikleous. 

Kyriakos Karkalis, Przewodniczący SCC

WYNIKI 

 

 

 
 

Gratulacje i ogromne podziękowania dla zwycięzców, oraz dla wszystkich 

uczestników. 

Niektóre zwycięskie prace można podziwiać na kolejnych stronach 
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IAN GLENDINNING – ZWYCIĘZCA  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 
Mam 64 lata i przeszedłem na emeryturę z Policji Northumbrii po 32 latach służby  

w 2006 roku, służąc głównie w departamencie wyszkolenia strzeleckiego. 

Po przejściu na emeryturę rozpocząłem studia na Uniwersytecie Otwartym  

i uzyskałem tytuł licencjacki (z wyróżnieniem) w dziedzinie kombinowanej STEM 2 

lata temu. Zostałem również wybrany na Członka Królewskiego Towarzystwa 

Astronomicznego. Obecnie studiuję zarządzanie środowiskiem i zrównoważony 

rozwój na kursie magisterskim na Uniwersytecie Derby, którego część obejmuje 

projekt badawczy dotyczący wiewiórek rudych. Jestem przewodniczącym Coquetdale 

Squirrel Group, która pracuje nad ochroną wiewiórek rudych na jednym z ostatnich 

obszarów w Anglii, gdzie mogą one występować. 

Fotografią interesowałem się od czasów szkolnych, a po przejściu na emeryturę 

znalazłem czas, aby zająć się nią bardziej poważnie. Udało mi się połączyć moją 

miłość i studia ścisłe, astronomię i przyrodę z robieniem zdjęć i w zeszłym roku 

zacząłem badać małą kolonię zagrożonej wiewiórki rudej na farmie, na której 

mieszkam w Northumberland. Dostarczyło to wielu możliwości fotograficznych. 

Zwycięska fotografia była szczęśliwym produktem ubocznym tych badań. Chciałem 

zrobić naprawdę bliskie zdjęcia twarzy wiewiórek, próbując zidentyfikować cechy 

charakterystyczne dla poszczególnych osobników, aby móc je śledzić. Umieściłem 

stary aparat na trawniku, aby przyzwyczaić je do dziwnego obiektu, zamierzając 

zastąpić go zdalnie sterowanym, nowoczesnym aparatem cyfrowym, gdy już będą się 

z nim dobrze czuły. Nie musiałem się martwić - jak tylko umieściłem aparat na 

trawniku, badały go z czystej ciekawości. Rozszerzyłem eksperyment na inne obiekty, 

z których wszystkie były traktowane w ten sam sposób. Odkryłem, że one również 

używają tych obiektów jako punktów odniesienia podczas zakopywania orzechów 

laskowych - jedna wiewiórka może zakopać ponad 50 orzechów w ciągu godziny! 

Dla ciekawości, to jest link do mojej strony na Flickr - jeśli chcielibyście coś stamtąd wykorzystać, proszę bardzo. 

https://www.flickr.com/photos/coquetvalley/albums/72157719208718536 

Wielkie podziękowania dla wszystkich w IPA, a szczególnie dla organizatorów i sędziów zawodów. Ja bardzo rzadko biorę udział 

w konkursach fotograficznych, więc jestem szczególnie podekscytowany, że udało mi się wygrać ten konkurs! 

Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego 

Ian Glendinning 
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IPA NIEMCY  - MUNSTER NA PATROLU 

 
 
Miałem okazję uczestniczyć z IPA w Münster w Niemczech, wraz z 9 

innymi funkcjonariuszami policji z różnych krajów. Moja podróż 

rozpoczęła się londyńskim Heathrow, skąd poleciałem do 

Düsseldorfu, a następnie pociągiem do Münster. Zostałem przywitany 

przez Elli, policjantkę z okolicy, która odebrała mnie i zawiozła do 

miejsca zakwaterowania w Centrum Szkoleniowym Policji, gdzie 

mieliśmy się zatrzymać na czas pobytu. 

 

Callum, oficer policji  

z Holandii był już tam.  

Z natury rzeczy zapytał  

w recepcji, czy mają rowery, 

i pojechaliśmy miasta, aby 

pozwiedzać i poznać siebie nawzajem. To było dziwne, mimo że dopiero się 

poznaliśmy, już mieliśmy więź i wymienialiśmy się doświadczeniami i historiami, a także 

zjedliśmy trochę lokalnego jedzenia. Następnie dołączył do nas Emil z Danii, który 

również wyruszył w trasę. Kiedy inne kraje zaczęły zaczęły przybywać, wróciliśmy na 

rowerach do centrum szkoleniowego, gdzie spotkałem innych z Austrii, Niemiec, 

Estonii, Irlandii, Luksemburga, Francji i Finlandii. Wyposażenie naszego miejsca 

zakwaterowania było ogromne. Stołówka, trasa biegowa, boisko do piłki nożnej i inne 

udogodnienia, w tym kręgle, w które graliśmy wieczorem, aby się poznać i spróbować 

trochę ich piwa, co było jedynie słuszne. Tego wieczoru poszliśmy do baru, który 

znajdował się w centrum szkoleniowym, gdzie Fabian i Lisa, funkcjonariusze 

austriackiej policji poczęstowali nas Schnappsem, który przywieźli ze swojego kraju. 

Wspaniale było poznać się. Rozmawialiśmy i śmialiśmy się godzinami. 

 

Następnego dnia wstaliśmy wcześnie i ubraliśmy mundury, aby uczestniczyć  

w powitaniu nowego kursu 2022 w lokalnej Szkole Policji, który rozpoczyna swoje 

3-letnie szkolenie. Miło było zobaczyć inne kraje w ich mundurach, szczegóły  

i jakość były oszałamiające. Cała grupa była rozczarowana tym, że nie nosiłem 

mojego hełmu i byli zdezorientowani dlaczego miałem białą czapkę. Zjedliśmy 

śniadanie na uniwersytecie i spotkaliśmy Adiego, który był gospodarzem imprezy  

i zaaranżował nasze wydarzenia. Był on niesamowitym pasjonatem policyjności  

i IPA, i był tak podekscytowany tym, że tam byliśmy. Poznaliśmy wiele klas  

i rozmawialiśmy z nimi o naszych doświadczeniach z IPA i tym, co ma do 

zaoferowania. Miło było móc opowiedzieć im o możliwościach, takich jak to 

wydarzenie i podróżowanie po świecie. 

 

Następnie udaliśmy się do Komendy Głównej Policji, gdzie Philip, niemiecki 

policjant, oprowadził nas po Komendzie i spędziliśmy trochę czasu w pokoju 

kontrolnym i pokoju poważnych zdarzeń. Funkcje i procesy były podobne, a 

przebywanie w tym znajomym środowisku było surrealistyczne. Poszliśmy 

na zewnątrz i pokazano nam część ich floty i mieliśmy demonstrację 

niektórych urządzeń. Mieli wszystko, co potrzebne na każdą ewentualność, 

i to był szok, ponieważ byłem przyzwyczajony do zestawu, który był 

przechowywany z tyłu brytyjskiego samochodu patrolowego. Zjedliśmy 

lunch w Subwayu, wprawiając w zadumę lokalną społeczność, kiedy grupą 

funkcjonariuszy policji, każdy w innym mundurze, czekaliśmy na jedzenie. 
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Następne było muzeum w mieście, Sala Pokoju. Pierwotnie służyła jako komnata 

rady i finezyjne szczegóły renesansowej boazerii datowanej na z około 1577 roku 

były imponujące. Izby negocjowały i zakończyły wojnę trzydziestoletnią w Europie 

Zachodniej i wojnę osiemdziesięcioletnią między Hiszpanią a Republiką Siedmiu 

Zjednoczonych Niderlandów. Burmistrz wygospodarował nawet trochę czasu, aby 

porozmawiać z nami i powitać nas w tym pięknym mieście i poczęstować kieliszkiem 

wina, kiedy my w imieniu IPA rozejrzeliśmy się i wpisaliśmy do księgi gości. Mieliśmy 

wiele planów na ten wieczór, a po drodze do jedzenia zatrzymaliśmy się przy XII 

wiecznej katedrze w Münster, która jest poświęcona św. Pawłowi, a następnie 

udaliśmy się do  uroczej restauracji. Następnie mieliśmy wycieczkę z przewodnikiem 

od Nocnego Strażnika. Jego postać była tak interesująca i sprawił, że było to bardzo 

zabawne. Wycieczka była po niemiecku, ale na szczęście chodziłem za Gillesem z Luksemburga, który  

z przyjemnością tłumaczył dla mnie. Powiedziano mi, że Strażnik mówił "szekspirowskim" językiem i opowiadał wszystkim, jak 

wyglądało miasto w przeszłości. Strażnik nosił ze sobą dość interesującą broń ofensywną, która była skierowana na nas przez 

cały czas trwania wycieczki, co było dość niepokojące, zwłaszcza gdy nie wiadomo było o co pytał! Potem niebo się otworzyło  

i zaczęło lać. Niektórzy z pozostałych funkcjonariuszy byli wyposażeni w parasole, jednak ja przybrałem dzielną brytyjską twarz  

i przemokłem do suchej nitki! 

 

 

Następnego dnia odwiedziliśmy Villa ten Hompel. Miejsce historyczne, które było 

siedzibą narodowosocjalistycznej policji oraz miejscem denazyfikacji  

i departamentu reparacji w powojennych Niemczech. Była to ponura wizyta, jednak 

niesamowicie pouczające i ciekawe muzeum II wojny Światowej. Zostaliśmy 

wyedukowani na temat roli jaką odegrała Policja w czasie wojny. Na stronie dwaj 

historycy, którzy tam byli, byli niesamowicie entuzjastyczni i zdumieni IPA oraz tym, 

że wszyscy byliśmy z różnych krajów. 

 

To była nasza ostatnia noc i zostaliśmy zaproszeni do domu Petera, policjanta  

i Przewodniczącego IPA Münster. Był tak hojny, a jego gościnność została dobrze 

przyjęta. Mieliśmy BBQ w ogrodzie z jego ulubionym ginem, i otoczyliśmy ognisko i stół do Beer Ponga co było dało mnóstwo 

radości. Mieliśmy przyjazną rywalizację między krajami: Irlandia vs. Anglia, Holandia vs. Finlandia i Luksemburg vs Niemcy. Co 

do Zwycięskiej drużyny nadal trwa spór... 

 

 

Następny dzień był naszym ostatni dniem pobytu, chociaż byłem wyczerpany tak 

dobrze wypełnionym tygodniem, to szkoda było wyjeżdżać. Wszyscy wymienialiśmy 

się prezentami i naszywkami, a IPA Münster dostarczyło nam  torbę z prezentami, co 

było tak miłym pomysłem. Wszyscy połączyliśmy się tak dobrze jako grupa, i to było 

smutne, że wszyscy musieli wracać w swoje strony. Mam teraz przyjaciół w każdym z 

tych krajów, którzy zapraszają mnie do odwiedzenia, kiedy tylko zechcę. Jestem 

pewien, że pozostaniemy w kontakcie, a ja muszę podziękować Międzynarodowemu 

Stowarzyszeniu Policji za tę wyjątkową okazję, by być częścią czegoś takiego. 

Dziękujemy IPA Münster za niesamowitą gościnność, do zobaczenia wkrótce. 

Jordan Smith, Region 11, Oddział Sussex, IPA UK. 
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NEKROLOG – BILL PETHERICK IPA UK 
 
 
 

 
 

 

Nagła strata jednego z największych pracowników IPA pozostawiła po sobie szok i łzy. Bill Petherick, który odszedł w szpitalu  
z powodu powikłań po kolce, w nocy, w środę 5 października 2022 r., był wielką siłą i inspiracją dla wielu przez długi okres 
przyjaźni z IPA, legendą na całym świecie, i słusznie. Nigdy nie było tak wspaniałego przykładu wszystkiego, za czym opowiadamy 
się w organizacji. 

Bill był sekretarzem Regionu IPA 1 w Szkocji, przewodniczącym oddziału w Ayrshire i oczywiście bardzo kochanym i szanowanym 
Prezydentem Sekcji UK. Był wiecznie żywym członkiem wielu grup IPA. Życie i dusza poranków kawowych IPA, klej, który 
inspirował i spajał grupę pisarzy, był członkiem grupy malarskiej i ostoją członkostwa w Szkocji. Wśród wielu innych wkładów  
w postaci pióra, pędzla i pieśni. 

Ale przede wszystkim w swoim życiu Bill był mężem dla swojej ukochanej żony Fredy, ojcem dla małego Billa i stanowczym, ale 
sprawiedliwym i współczującym policjantem, który został nagrodzony trzema pochwałami za odwagę. 

W ostatnich miesiącach życia Bill wybrał się na swoją pierwszą i ostatnią podróż od czasu śmierci ukochanej żony Fredy w 2015 
roku. Spotkał się m.in. z przyjaciółmi z IPA w Walii oraz w obrębie Devon i Kornwalii, ale przede wszystkim spotkał się  
z rodziną, której nie widział od ponad 20 lat. Odwiedził nawet wioskę Little Petherick w Kornwalii, siedzibę swoich przodków. 

Bill był olbrzymem, zarówno w sensie dosłownym, jak i osobowościowym. Zostanie zapamiętany głównie nie za role, które pełnił 
w IPA, ale za jego współczucie, zaraźliwy entuzjazm i pragnienie zdobywania nowych umiejętności, humor, który przedstawiał  
 swojej sztuce i pisaniu, a także za przyjaźń wobec wszystkich, których spotkał. Dotknął tak wiele istnień i pozostawił tych z nas, 
którzy mieli przywilej go spotkać ostatnio lub za pośrednictwem Internetu, lepszymi.  Jego odejście pozostawi wyrwę w wielu  
z nas. 

Bill powiedział kiedyś do mojej żony i do mnie, gdy mówiliśmy o Fredzie. "Naprawdę wierzę, że będę z nią jeszcze raz". Jesteś 
teraz ze swoją ukochaną żoną, Bill. 

 

Spoczywaj w pokoju mój przyjacielu 

Collin Hutt  

Wiceprezydent Sekcji IPA UK 
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WIZYTA ZZA WIELKIEJ 

WODY 

IPA UK miało przyjemność gościć 

emerytowanego sierżanta Lee Waltera  

z Biura Szeryfa Hrabstwa Kern (Kalifornia)  

i pomóc mu przy w jego pełnym akcji planie 

podróży. Lee spędził 32 lata w organach 

ścigania, pracując w Los Angeles w Policji 

Uniwersytetu Kalifornii, Departamencie 

Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, Biurze 

Szeryfa Hrabstwa Kern w różnych rolach, 

od oficera patrolowego, detektywa  

i przełożonego pododdziału SWAT. 

Trasa podróży Lee po Wielkiej Brytanii 

wiodła od londyńskiego Heathrow do Cardiff w Południowej Walii. Ken Davies  

z Oddziału Południowej Walii skontaktował się z Lee przed wyjazdem z USA, aby 

ustalić jak długo Lee będzie przebywał w Cardiff i co chciałby robić podczas swojej 

wizyty. 

Lee leciał na Heathrow 15 sierpnia i wynajmował samochód, aby pojechać do Cardiff. 

Miał umówił się z kilkoma innymi osobami w Bridgend. 

Ken czekał na telefon od Lee, aby powiedzieć, że wylądował i odebrał swój samochód 

i nawiązał dalszy kontakt z Lee, gdy ten przejeżdżał przez most do Walii. Ken podał 

mu kierunek do Cardiff West Services i umówił się z nim na spotkanie na parkingu. 

Ponieważ była to prawie pora lunchu, Ken zabrał Lee do lokalnego pubu na płynne 

orzeźwienie i lunch. Wręczył też Lee kilka prezentów; 4 piny Regionu Walii, proporzec 

Regionu oraz miniaturową pałkę w barwach Regionu 4 Walia. Lee był bardzo 

zadowolony. 

Oboje długo opowiadali o życiu Lee w USA, co było bardzo interesujące. Okazało się, 

że mieli kilka wspólnych rzeczy. Obaj byli Specjalnymi Konstablami, Lee w Liverpoolu, 

a Ken w Południowej Walii, i że obaj mieli amerykańskie żony! 

Po lunchu Lee udał się do Bridgend, 

a następnego dnia Lee podróżował 

do Liverpoolu. Był wdzięczny za 

wszystko, co Ken co Ken zrobił, by 

pomóc mu podczas jego wizyty. 

17 sierpnia Lee ukończył 5km bieg  

w Cannock Chase, a następnie udał 

się do centrum Liverpoolu. (Jego 

dawne miejsce pracy jako Special 

Constable, kiedy miał dwadzieścia 

parę lat, gdzie pracował dla Policji 

Merseyside w Komisariacie Admiral Street w Toxteth). 

Lee pojechał do Szkocji, aby załapać się na Musztrę Paradną w Edynburgu 23 sierpnia 

zanim wsiadł w pociąg do Londynu. 

Region 9, Oddział Londyn Północny gościł Lee na noc, ciesząc się dobrą kolacją  

w pubie a potem improwizowaną wycieczką po posterunku policji Charing Cross. 

Swoop również dołączył do uroczystości, wymieniono się naszywkami i pożegnano 

serdecznie Lee. 

Bezpiecznych podróży i do zobaczenia kiedyś w USA! 

Alex Williams, Region 9, Oddział Londyn Północny; 

Ken Davies, Region 4, Oddział Południowa Walia; 

Sekcja IPA UK 
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IPA RUMUNIA – PUCHAR JUPITER 2022  

 

W dniach 4-10 

września 2022 r., po 

raz kolejny 

zorganizowaliśmy 

plażowe zawody 

futbolowe o Puchar 

Jupitera. 

Nad Morzem Czarnym, w obszarze Jupiter, zgromadziliśmy 

członków i ich rodziny z całego kraju, aby uczestniczyli  

w naszym wydarzeniu. 

To już jedenasty rok, kiedy organizujemy ten konkurs,  

a przyciąga on co roku od 500-1500 osób. Sekretarz 

Generalny Sekcji Rumuńskiej IPA, Pan Bălteanu Cătălin 

Ștefan był założycielem tego wydarzenia. Zapytany  

o pomysł powiedział: "Zawsze marzyłem  

o zorganizowaniu imprezy, która połączy członków IPA i ich 

rodziny" i tak właśnie jest. Mężczyźni, kobiety, dorośli  

i dzieci są zaproszeni do udziału i to jest niesamowite 

widzieć, że uczestnicy dobrze się bawią. Wszyscy docenili 

drobne niespodzianki, które organizatorzy przygotowali  

w trakcie trwania imprezy. 

W ciągu jedenastu lat organizowania Pucharu Jupiter, 

niektóre z naszych drużyn nigdy nie opuściła żadnego 

wydarzenia. Stało się to rodzinną tradycją dla wielu. 

Chciałbym złożyć specjalne podziękowania panu 

Cătălinowi i jego zespołowi z Regionu 12 IPA  

w Bukareszcie. Bez ich wysiłków i ciężkiej, nie byłoby 

możliwe zorganizowanie tak udanego wydarzenia. 

Jupiter Cup to wydarzenie, które z roku na rok dostarcza 

nam wiele radości i przypomina nam, że "Servo per 

Amikeco" pozostaje mottem o silnych korzeniach  

i znaczeniu. 

Mihai-Liviu Tartăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 

 

 
 

IPA CZARNOGÓRA - KOLOROWANKA 
 

We współpracy ze 
Stowarzyszeniem Kobiet w Policji 
Czarnogóry oraz wsparciu OBWE, 
Sekcja IPA Czarnogóra 

przygotowała 
edukacyjną 
kolorowankę 

przeznaczoną dla 
dzieci w pierwszej 
klasie szkoły 
podstawowej. 

We wrześniu nasi członkowie 
przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 
dzieci z pierwszych klas wszystkich szkół 
podstawowych w miastach i podmiejskich 
osiedlach Czarnogóry oraz rozdawali 
kolorowanki i kredki. Każda strona 
kolorowanki ma inny temat: Zdrowy styl życia, Stop 
przemocy domowej, Zagrożenia w mediach 
społecznościowych, Przemoc rówieśnicza. W całej 
książce zostały przedstawione pozytywne i negatywne 
przykłady tematów. 

W celu promowania równości płci i promocji pracy 
policji, nasze zespoły spotykały się z dziećmi w klasach 
i dyskutowały na niektóre z tych tematów, pomagając  
w budowaniu relacji z policją i społecznością lokalną. 

Działanie zostało uznane za sukces, a projekt będzie 
również promowany w mediach. 

Otrzymaliśmy zgodę od autora na przekazanie kolorowanki 
do wszystkich sekcji IPA i zachęcamy do 
korzystania z niej, jeśli chcielibyście 
przeprowadzić podobne zajęcia w swoim 
kraju. Email zawierający plik pdf kolorowanki 
zostanie wysłany do wszystkich sekcji  
z Międzynarodowego Centrum Administracji 
(IAC). 

Pozdrowienia z Podgoricy,  

Biljana Dulović, Prezydent IPA 

Czarnogóra.
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   POSŁOWIE: 

Jesteśmy już na dobre w listopadzie. Tygodnie lecą nieubłaganie. W październiku 
odbył się nasz 65 Światowy Kongres, Halloween już za nami, więc to może oznaczać 
tylko jedno... Święta Bożego Narodzenia są już w drodze! To mój ulubiony czas w roku. 

Mam nadzieję, że podoba Wam się newsletter w nowym stylu. Prawdopodobnie 
jeszcze się zmieni, ponieważ dużo z nim eksperymentuję. Mam kilka świetnych 
pomysłów, które mam nadzieję przedstawić Wam w ciągu najbliższych miesięcy, więc 
proszę o przekazanie mi wszelkich myśli i sugestii. To jest To Wasz newsletter, więc 
chcę usłyszeć od Was. 

Jestem dumna, że mogę pracować dla tak wspaniałej organizacji. Uwielbiam słuchać 
o Kongresie Światowym w Lloret de Mar. Jakie to było niesamowite wydarzenie. To 
tylko sprawia, że zdaję sobie sprawę, jak wiele pracy czeka mnie w przyszłym roku! 
Brawo dla wszystkich zaangażowanych w stworzenie tak wspaniałego kongresu, a 
zwłaszcza IPA Hiszpania. Jestem wciąż smutna, że nie byłem w stanie w nim 
uczestniczyć tego roku. Zdecydowanie dołączyłam do IPA o miesiąc za za późno, ale 
już nie mogę się doczekać przyszłego roku i zobaczenia niektórych twarzy, które 
uprzejmie przedstawiły mi się przez e-mail w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

Wiele się uczę... W IAC każdy dzień jest inny. Specjalne podziękowania dla moich 
przyjaciół z IPA UK, z którymi dzielimy nasze biuro. Dziękuję za to, że czuję się tak 
mile widziana. 

Mam nadzieję, że podoba Wam się ten numer newslettera pełen ekscytujących treści. 
Odezwę się do Was ponownie w grudniu. 

Servo per Amikeco 

Hana 
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Zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Wrocław 

 

W dniu 8 listopada 2022 r. g. 10:00, 
dzięki uprzejmości kierownictwa 
Komendy Wojewódzkiej Policji, w Izbie 
Pamięci KWP we Wrocławiu odbyło się 
zebranie sprawozdawcze Regionu IPA 
Wrocław. 

Po przywitaniu zgromadzonych, 
Przewodniczący Regionu, kol. 
Bartłomiej Majchrzak omówił 
dotychczasową działalność Regionu,  
w tym osiągnięta w tym roku liczbę 280 
członków, jak również kwestie 
finansowe.  

Następnie Przewodniczący Regionu zreferował zgromadzonym działalność członków Regionu 
Wrocław w zakresie uczestnictwa w dużych imprezach międzynarodowych IPA, tj. IPA Games 
2022 w Czarnogórze, YPOS 2022 na Sri Lance, jak również podtrzymywaniu relacji  
z zagranicznymi Sekcjami IPA: kol. Anna Janczur – łącznik z Sekcją IPA Włochy, kol. Marek 
Pelczar – łącznik z Sekcją IPA Niemcy.  

Działalność Regionu IPA Wrocław to także Klub Żeglarski Policjantów „WODNIK” z kol. 
Bartoszem Wanot oraz Orkiestrą Policyjną, ale również duże wydarzenia sportowe 
organizowane z naszym udziałem, jak Bieg Uniwersytetu Medycznego, czy Turniej Szachowy. 

Ogromnym wyróżnieniem dla Regionu IPA Wrocław, ale też dla Sekcji Polskiej IPA, jest wybór 
Wrocławia na organizatora Igrzysk IPA Games w 2026 roku. 

W kolejnych miesiącach jest planowane zainicjowanie projektu Korona Szczytów Polski IPA, 
który ma krzewić aktywność, pieszą turystykę i rekreację wśród członków Sekcji IPA Polska. 

Podczas zebrania nasi koledzy Piotr Cebulski i Krzysztof Marcjan przedstawią swoją relację  
z pobytu na Seminarium Młodych Policjantów (YPOS 2022) na Sri Lance. (pełna relacja  
poniżej! – red.) 

Podczas zebrania zostali także wyłonieni delegaci na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w dniu 3 grudnia 2022 r. 

 
Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 
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YOUNG POLICE OFFICER SEMINAR 2022 
Sri Lanka 

 
 

Sri Lanka to kompletnie inny świat. To pierwsze, 

co nasuwa się na myśl, kiedy wychylasz się przez 

okno pociągu przemierzającego wzgórza pełne 

krzewów herbacianych. Myśl o tym, że znajdujemy 

się w kompletnie innym kręgu kulturowym, 

kontynencie i strefie czasowej towarzyszy nam od 

początku wyjazdu na 6. Seminarium dla młodych 

policjantów IPA. Już nawet przesiadka w Dubaju 

była czymś nietypowym, a zwłaszcza spacer przez 

najdłuższy terminal pasażerski na świecie, gdzie 

słychać mix wielu, wielu języków. 

Lądowanie w Kolombo i następnie szybki przejazd 

na dworzec kolejowy, gdzie dosłownie 3 minuty 

przed odjazdem udaje nam się kupić bilet do 

Kandy, czyli miasta położonego w południowo-

centralnej części wyspy. To właśnie stamtąd musimy ruszyć w podróż najbardziej znaną linia 

kolejową na Sri Lance. Jednak wcześniej jemy obiad w muzułmańskim barze, gdzie spotykają się 

tylko lokalni mieszkańcy. Następnie spacer po mieście i zwiedzanie jednej z wielu świątyń  

z ogromnym pomnikiem Buddy. Potem powrót do hotelu, gdzie nie ma sensu się rozpakowywać, 

bo następnego dnia trzeba wstać przed 3. w nocy, aby kupić bilet na pociąg do Ella. 

Czy warto było zerwać kolejną noc? Bezsprzecznie tak! Widoki były po prostu genialne! Choć 

słońce wstało dopiero po kilku godzinach, to wówczas rozpoczął się swoisty spektakl odcieni zieleni 

i niepowtarzalnych pejzaży skąpanych w porannej mgle. Mijaliśmy wodospady, pokonaliśmy 

dziesiątki mostów i tuneli, podróżując w wagonach, które najlepszy czas miały już dawno za sobą. 

I można było nawet przymknąć oko na to, że odległość ok. 140 kilometrów między miastami pociąg 

pokonuje w ponad 10 godzin. Godzin wypełnionych pięknymi widokami, których pewnie nie ma 

nigdzie indziej na świecie. 

W Ella pierwszy raz skorzystaliśmy z tuk tuka, czyli trzykołowej rikszy, która jak żaden inny pojazd 

nadaje się do przemierzania lankijskich dróg. Uznaliśmy, że choć do tej pory poruszaliśmy się 

głównie pieszo, to tym razem warto skorzystać z usług jednego z wiecznie nagabujących 

kierowców. Pokonanie kolejnych wzniesień w drodze to hotelu byłoby zbyt męczące  

i czasochłonne, zwłaszcza że plany mieliśmy bardzo ambitne. 

Zdobyliśmy Little Adam’s Peak, gdzie zjechaliśmy  

z kilkusetmetrowej tyrolki, i choć kosztowała aż 25 dolarów 

(jak na Sri Lankę to naprawdę duże pieniądze!), to było 

warto. Potem szybki spacer na malowniczo położony Nine 

Arch Bridge, czyli miejsce, które odwiedzają nie tylko 

turyści, ale też Lankijczycy, aby złapać w kadr jadący po 

nim pociąg. Nam również się to udało, choć całkowitym 

przypadkiem. Wieczór minął na rozmowach z właścicielem 

hotelu i parą z Niemiec, która również zatrzymała się w tym  
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samym obiekcie. Szybko okazało się, że życie  

w różnych częściach świata nie różni się tak bardzo,  

a niektóre problemy i sytuacje są wręcz uniwersalne. 

Kolejny dzień rozpoczął się lokalnym śniadaniem, 

zjedzonym na tarasie, z którego rozpościerał się widok na 

otaczające Ella zbocza gór. Kolejny raz skorzystaliśmy z tuk 

tuka, tym razem aby dotrzeć do Lipton’s Seat, czyli chyba 

najbardziej znanej plantacji herbaty na Sri Lance. 

Podróżując po wzgórzach pełnych krzewów herbacianych 

można było zobaczyć, od czego zaczyna się powstanie ulubionego naparu milionów ludzi na całym 

świecie. Widzieliśmy jak pracownicy zbierają listki do worków, które następnie ważą i transportują 

wąskimi dróżkami do fabryk, gdzie są m.in. suszone. Niestety, zmienna lankijska pogoda kolejny 

raz dała o sobie znać. Plantacja przywitała nas mgłą, która trochę uniemożliwiła dostrzeżenie jej 

ogromu. Mimo nisko zawieszonych chmur i tak zrobiła na nas ogromne wrażenie. 

To nie był jednak ostatnia atrakcja tego dnia. Zgodnie z opracowanym planem mieliśmy bowiem 

jechać na południe wyspy, aby zobaczyć szerokie plaże Tangalle. Niestety, autobus odjechał nam 

dosłownie sprzed nosa i musieliśmy skorzystać ze swego rodzaju taksówki, którą pokonaliśmy 

malowniczą trasę przez interior, gdzie praktycznie nie widać było żadnych turystów. Turystów nie 

było także w samym Tangalle, gdzie nocowaliśmy w małym, rodzinnym hoteliku nad brzegiem 

oceanu. Obejrzeliśmy też port pełen kolorowych kutrów i zjedliśmy wyłowione przez lokalnych 

rybaków ryby. 

Ostatni dzień przed seminarium to podróż autobusem do Matary, jednej z większych miejscowości 

na zachodzie wyspy. W autobusie ani przez chwilę nie cichła lokalna muzyka, dodatkowo 

okraszona migającymi kolorowymi lampkami, które wypełniały środek pojazdu. Po zakwaterowaniu 

w hotelu podjechaliśmy jeszcze do nieodległej Mirissy, która słynie  

z przepięknych plaż. Niestety, załapaliśmy się na dość mocny wiatr i deszcz, lecz nawet mimo 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, szerokie, piaszczyste plaże pełne palm, robiły 

wrażenie. 

Nocny spacer po portowej Matarze, śniadanie nad brzegiem oceanu, podróż autobusowym 

ekspresem do gwarnego Kolombo i… początek Seminarium! 

Seminarium rozpoczęło się od zakwaterowania w hotelu położonego, a jakże, nad brzegiem 

oceanu. Z pokoju rozpościerał się widok na panoramę największego miasta na Sri Lance, gdzie 

żyje kilka milionów ludzi. Poznaliśmy też innych uczestników spotkania, wśród których byli 

funkcjonariusze z Holandii, Danii, Estonii, Kenii, Republiki Południowej Afryki, Kanady, Hiszpanii, 

Izraela, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Cypru i my, dwóch aspirantów z kraju nad Wisłą. 

Absolutnie genialne było to, że wszyscy, bez wyjątku, okazali się świetnymi ludźmi i pasjonatami 

swojej pracy. Wśród nich byli funkcjonariusze typowej służby patrolowej, ale też sztabowcy, 

kontrterroryści i eksperci od przestępczości gospodarczej. Już pierwsze rozmowy pokazały, że są 

to ludzie, którzy znają się na swoim fachu i mogą o nim mówić godzinami. Tak też było, nawet 

podczas uroczystej kolacji, podczas której zostaliśmy oficjalnie przywitani przez kierownictwo 

lankijskiej Sekcji IPA, ale również Komendanta Głównego Policji Sri Lanki. Dane nam było obejrzeć 

także pokaz tradycyjnego lankijskiego tańca oraz posłuchać szlagierów granych przez policyjnych 

muzyków. 
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Podczas kolejnych dni organizatorzy zadbali o to, aby żaden z uczestników nie mógł narzekać na 

nudę, nawet podczas wykładów, które dotyczyły współczesnych zagrożeń terrorystycznych oraz 

doświadczeń Sri Lanki na polu walki z terroryzmem. Niestety, w ostatnich latach doszło do kilku 

zamachów, jednak szybko namierzono sprawców i postarano się, aby w przyszłości zapobiegać 

tego typu wydarzeniom. 

Jednak chyba największą atrakcją była 

możliwość uczestniczenia w 156. Święcie 

Policji Sri Lanki. Wydarzenie, w którym 

udział wzięły najwyższe władze państwowe 

z Prezydentem na czele. Policjanci z IPA 

mieli okazję z trybuny przeznaczonej dla 

VIP-ów zobaczyć nie tylko musztrę paradną 

w wykonywaniu lankijskich funkcjonariuszy, 

ale też sprzęt i umiejętności doborowych 

jednostek w tym Special Task Force  

(o którym będzie jeszcze sporo w dalszej 

części). Impreza miała całkowicie inny 

przebieg, niż to ma miejsce w Polsce,  

a pokazy artystyczne w czasie 

monsunowego deszczu wzbudzały zachwyt 

wśród chyba wszystkich widzów tego niesamowitego wydarzenia. Uroczystości w Colombo były 

również świetną okazją do wspólnych zdjęć policjantów z IPA z mundurowymi z Sri Lanki, ale też 

m.in. z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. Kilkugodzinna ceremonia na pewno zostanie  

w pamięci, bo to wydarzenie, w którym raczej nie będzie okazji uczestniczyć ponownie. 

Kolejne dwa dni wypełnione były wykładami oraz pokazami umiejętności elitarnej Special Task 

Force, jednostki, której zakres kompetencji daleko wykracza poza typową policyjną pracę. To 

najlepsi z najlepszych, którzy ochraniają najważniejsze osoby w państwie, zatrzymują 

najgroźniejszych przestępców i zwalczają terroryzm. Ci prawdziwi profesjonaliści w swoim fachu 

pokazali nie tylko, jak potrafią szturmować pomieszania, czy błyskawicznie zjeżdżać na linie, ale 

też do perfekcji opanowali wykorzystanie służbowych glocków i pistoletów maszynowych MP-5.  
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Funkcjonariusze tej jednostki pokazali również swój sprzęt,  

w tym popularne wśród służb motocykle,  

a także przeprowadzili swoisty pokaz kaskaderski na 

jednośladach. 

Po zakończeniu części praktycznej, podczas której uczestnicy 

również mogli przetestować wyposażenie lankijskiej jednostki, 

nastąpiło zakończenie tej części seminarium oraz wręczenie 

pamiątkowych dyplomów. Policjanci z IPA nie ukrywali, że byli 

pod ogromnym wrażeniem poziomu organizacji całego 

wydarzenia. 

Przedostatni dzień poświęcony był na zwiedzanie Sri Lanki,  

w tym słynnego sierocińca dla słoni oraz świątyni z jedną  

z najważniejszych relikwii – zębem Buddy. Zakończył się 

uroczystą kolacją z przedstawicielami dowództwa lankijskiej policji. 

Kolejny dzień to już koniec i powrót większości policjantów do 

swoich bardzo odległych krajów. Seminarium to naprawdę 

niesamowite doświadczenie, którego nie udałoby się 

przeżyć, gdyby nie IPA i jej motto – Servo per Amikeco. 

Jestem przekonany, że na Sri Lance miały swój początek 

policyjne przyjaźnie z funkcjonariuszami z dosłownie całego 

świata. 

26-godzinna podróż powrotna, z lądowaniem na Malediwach 

i w Dubaju też była swoistą przygodą, podczas której dane 

nam było zobaczyć najwyższy budynek na świecie 

znajdujący się w mieście, które swoimi wieżowcami zrobi 

wrażenie na każdym, kto je odwiedza. I niestety, lądowanie 

w Warszawie było końcem tej niesamowitej, przesyconej 

niepowtarzalnymi chwilami podróży na drugi koniec świata. 

Podróży, podczas której można było w mundurze polskiej 

Policji spotkać się z funkcjonariuszami z całego świata, którzy codziennie w swoich krajach dbają 

o bezpieczeństwo jego mieszkańców. 

Chcielibyśmy szczególnie podziękować organizatorom Seminarium, ale także Sekcji IPA Polska, 

a przede wszystkim Dolnośląskiej Grupie Wojewódzkiej IPA z jej prezesem, Bartłomiejem 

Majchrzakiem na czele, dzięki której mogliśmy uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu. 

 
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Marcjan, Piotr Cebulski, IPA Wrocław. 
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Złoto wrocławskiego siłacza 

 

Nasz kolega Mariusz, na początku listopada 
znalazł się wśród nagrodzonych przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu  nadinsp. Dariusza Wesołowskiego 
policyjnych sportowców i gruszek w popiele nie 
zasypuje. 

W dniach 5-6 listopada, nasz utytułowany 
Mistrz sportów siłowych wziął udział 
Mistrzostwach Niepodległej Polski  
w wyciskaniu sztangi leżąc, które odbyły się  

w Złotoryi. 

Po dwudniowej sportowej rywalizacji członek 
Regionu IPA Wrocław mógł pochwalić się 
zdobyciem I miejsca drużynowo jako 
Reprezentacja Polskiej Policji oraz sukcesami 

indywidualnymi: I miejscem w kategorii 

wagowej 67,5 z wynikiem 160 kg oraz  
I miejscem w kategorii służb mundurowych do 
67,5kg.  

Ogromnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 

Spotkanie z Markiem Krajewskim 

 

Marek Krajewski już od kilku egzemplarzy swoich 
kryminałów jest z IPA i specjalnie dla sympatyków 

swojej twórczości  wśród policjantów Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Wrocławskiej 
Policji podpisuje swoje książki. Także teraz nie 

mogło być inaczej �  

Najnowsza publikacja nosi tytuł „Błaganie  
o śmierć”. 

Dziękujemy, i z niecierpliwością czekamy na 

następną książkę. 

 
Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący 
Regionu IPA Wrocław. 
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Ipowska ekipa biegowa z Wrocławia 

na Maratonie w Atenach   

13 listopada 2022 roku, ekipa biegowa złożona z funkcjonariuszy KWP oraz KMP Wrocław, 
członków Regionu Wrocław stanęła na starcie Maratonu Ateńskiego. 

Jak mawiają - szczęśliwi czasu nie mierzą, ale na mecie ktoś musi być pierwszy,  
a wiadomo, Królowa może być tylko jedna. 

Biegacze dzielnie stawili czoło wymaganiom przygotowanej przez organizatorów trasy 
wiodącej ulicami Aten i osiągnęli następujące rezultaty:  

Joanna Woźniak-Cieślar  03:25:36 

Fiedorow Szymon 03:29:53 KWP Wrocław  

Klimczak Marcin 03:30:19 KWP Wrocław  

Jankowski Paweł 03:33:06 

Wojciech Lewandowski 03:45:50 KMP 
Wrocław  

Tomasz Staroń 03:47:37 KMP Wrocław  

Paweł Hanczar 03:48:26 IPA Polska  

Cieślak Mariusz 03:49:53 KMP Wrocław  

Mariusz Łęcki 03:54:46 KMP Wrocław 

Dawid Kumaszka 04:33:53 KMP Wrocław 

Przygodzki Błażej 04:56:55 IPA Polska  

Piziewicz Dominik 05:03:46 IPA Polska 

Paweł Czechowski - niesklasyfikowany.

Po ciężkich 42 kilometrach odczuwanych w każdym włóknie mięśni nóg, biegacze wybrali się 
regeneracyjny spacer po Atenach. 

Gratulujemy sukcesu! 

Region IPA Wrocław. 
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