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                                                           LUTY 2023 
 

INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION (IPA)  

Biuletyn  

Tłumaczenie: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 
 

 

WYBORY KRAJOWE IPA W IZRAELU 

Wybory do instytucji IPA w Izraelu zakończyły się 18 stycznia 2023 r. przeprowadzeniem 

pierwszego spotkania zarządu krajowego. Podczas tego spotkania wybrano również wszystkich 

w prezydium. 

Nowym Prezydentem IPA Israel została adw. Gal Sharon, która przez ostatnie cztery lata była pełniącym 

obowiązki Prezydenta. Gal ma duże doświadczenie międzynarodowe; pełniła m.in. funkcję 

Wiceprezydenta IPA i Przewodniczącej SCC, przez 10 lat do 2019 r. 

 

 

 

Więcej na str. 5 
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SŁOWEM WSTĘPU – MICK WALSH  

 

  Co mówi marka IPA o IPA? 

 

Spróbujcie przypomnieć sobie, kiedy po raz pierwszy 

zapoznaliście się z IPA.... Jakie było Wasze wyobrażenie  

o tej organizacji? Jak się czuliście w IPA? Chociaż postrzeganie 

marki to skojarzenie mentalne, odgrywa ono istotną rolę  

w tworzeniu emocjonalnych połączeń z konsumentami.  

 

Branding to proces tworzenia wyraźnej tożsamości w umyśle 

docelowych odbiorców. Na najbardziej podstawowym poziomie, 

branding składa się z logo, projektu wizualnego, misji i tonu głosu. 

Jednak tożsamość marki jest również określana przez jakość  

i wartość produktów lub usług. W pewnym sensie nasza marka 

jest głosem; głosem, który opowiada historię we wszystkich 

punktach kontaktu z klientem. 

 

 

Uważam, że odwieczne pytanie jak promować IPA można odblokować za pomocą marketingu. Marketing, mówiąc 

najprościej, to działanie lub działalność polegająca na promowaniu i sprzedaży produktów lub usług, w tym badania 

rynku i reklama. Podstawowym celem marketingu jest nie tylko przyciąganie konsumentów do naszej marki, ale 

także budowanie lojalności wobec niej. 

 

Wszyscy wiemy, że media społecznościowe umożliwiają nam tworzenie i budowanie relacji z naszymi odbiorcami. 

Dają nam platformę do rozwijania zaufania, wiarygodności i przekazywania wartości IPA naszym członkom. Ale 

dobre media społecznościowe sprowadzają się do dobrej treści, która może być absurdalnie trudna do 

wyprodukowania; ale korzyści są ogromne. 

 

Wszystkie potężne korzyści oferowane przez media społecznościowe koncentrują się na wysokiej jakości i istotnych 

treściach. Regularne tworzenie jakości treści stwarza możliwości promowania wielkości IPA poprzez udostępnianie 

na portalach społecznościowych. Świetne treści tworzą pozytywne doświadczenia, a jedno satysfakcjonujące 

doświadczenie sprawia, że ludzie wracają po więcej, budując relacje i zaufanie z każdą wizytą. 

 

Gdy będziesz publikować konsekwentnie, algorytmy będą faworyzować Twoje posty i więcej osób je zobaczy. 

Zobaczysz zwiększone zaangażowanie. Kiedy publikujesz regularnie, a zwłaszcza jeśli publikujesz na te same 

tematy w określone dni tygodnia, Twoi odbiorcy będą oczekiwać i wyczekiwać Twoich treści. 
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Jako globalna organizacja z tak wieloma punktami styku i tak dużą 

aktywnością powinniśmy mieć wiele bogatych treści. Podczas gdy 

zdjęcie lub wideo jednostki K9 lub pojazdu policyjnego może być 

dla Ciebie nieistotne, to dla członków innych Sekcji IPA jest to 

najprawdopodobniej treść najwyższej jakości. Więc to jest miejsce, 

w którym IPA potrzebuje Ciebie... potrzebujemy twórców treści  

i chciałbym stworzyć grupę członków, którzy mogą pomóc  

w dostarczeniu marki IPA. #BeOneOfUs 

 

 

Po niedawnym wprowadzeniu naszego nowego logo IPA, nie ma 

lepszego momentu na rozpoczęcie globalnej kampanii 

marketingowej dla IPA. Z wielką pomocą Hany i Lisy z IAC  

w Nottingham budujemy globalną strategię marketingową dla 

IPA, ale to wymaga pomocy i wsparcia wszystkich. Możecie 

wnieść swój wkład poprzez polubienie, oznaczenie  

i udostępnienie naszych postów w mediach społecznościowych, 

na przykład. Dlaczego nie podzielić się tym biuletynem  

z przyjaciółmi z policji i poprzez swoje kanały społecznościowe. 

 

W nadchodzących miesiącach będziemy wzywać was 

wszystkich do pomocy w promowaniu marki IPA. Będziemy 

analizować, badać i słuchać naszych członków, ale przede 

wszystkim potrzebujemy twórców treści. Jeśli uważasz, że 

możesz pomóc, kliknij w poniższy link. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlP-r2_w-

DEUdKR-

c7XyMPY0aVaqTW6ECpePNyeBezNpCcag/viewform 

Mick Walsh 

Skarbnik 

Lider Marketingu IPA 
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RECITAL "KONIEC ROKU"  

IPA BRAZYLIA 

 

18 grudnia Sekcja Brazylijska IPA, nawiązując do wydarzeń upamiętniających 60-

lecie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, zorganizowała recital "Koniec 

Roku" dla swoich współpracowników, partnerów, rodzin, przyjaciół i władz 

rządowych, ze specjalnie wybraną najpiękniejszą muzyką w świecie opery, 

wykonywaną przez uznanych brazylijskich interpretatorów Opery Narodowej. 

Wydarzenie miało miejsce w pięknym audytorium ParlaMundi, LGW (Legion 

Dobrej Woli), znajdującym się w Brasílii, przy wsparciu Latynoamerykańskiej 

Akademii Nauk i Międzynarodowego Stowarzyszenia Soroptymistek w Brazylii. Na 

początku imprezy niespodziankę sprawiło 12 dziecięcych skrzypków w wieku od 

trzech do jedenastu lat z projektu społecznego IPA Brazylia: "Tuning Lives", 

których liryczny występ pozostawił gości z gęsią skórką. Wieczór galowy 

kontynuowany był przez takie klasyki jak "Friends Forever", "O Sole Mio",  

"O Guarani" (Vila Lobos), "Adios Nonito" (Astor Piazzolla), "Carmen" (Bizet), 

"Granada" i inne przeboje z oper krajowych i zagranicznych a zakończył się 

kolędami. Recital IPA Brazylia zrobił wrażenie na obecnych w wypełnionej po 

brzegi sali dla 500 osobowej widowni, który został opisany przez media jako "show 

roku". 

"Bez względu na to, jak szorstcy możemy być, bez względu na to, jak solidni, trudni w uczuciach mamy tendencję 

do pokazywania, muzyka zawsze dotyka nawet najbardziej nieczułe dusze, serca i duchy w niezatarty sposób" - 

powiedział Prezydent IPA Brazylia, dr Joel Zarpellon Mazo w swoim 

przemówieniu otwierającym wydarzenie. 

Wydarzenie zakończyło się 

pięknym przyjęciem, na którym 

uhonorowano partnerów, 

sympatyków i władze. Wśród nich 

znaleźli się m.in. tenorzy 

Francisco Bento i Roger Vieira, 

baryton Arthur Faustino oraz 

soprany Janette Dornellas  

i Rebecca Pacheco. Były to 

główne atrakcje, śpiewanie takich 

klasyków jak aria "Królowa nocy" (Mozart), "All I Ask Of You" (The Phantom 

of the Opera) i "O Mio Babbino Caro" (Giacomo Puccini  

i Giovacchino Forzano).

 

„Servo per Amikeco” 

Rada Komunikacji Społecznej - IPA Brazylia 
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WYBORY KRAJOWE IPA W IZRAELU 
 
Ciąg dalszy z pierwszej strony… 

Wybory w Izraelu są nietypowe, ponieważ procedura polega 

na tym, że wszyscy 25.000 członków IPA wybiera 

Przewodniczących Oddziałów, Członków Prezydium  

i Prezydenta. 

W Izraelu mamy 120 oddziałów zrzeszających policjantów  

w służbie i emerytów. Parlamentem IPA Izrael jest 

zgromadzenie Przewodniczących Oddziałów i Członków 

Prezydium. To ciało liczące około 200 członków musi 

zatwierdzać plany pracy, budżety i projekty specjalne. 

"Rządem" w IPA Izrael jest 15-osobowe Prezydium i to ono 

w rzeczywistości zarządza tą wielką organizacją. 

W tym roku obchodzimy 60. rocznicę założenia IPA Izrael. 

Organizacja w Izraelu została zatwierdzona w 1963 roku, ale 

zaczęła działalność w 1960 roku. Główne stanowiska  

w prezydium to: adwokat Gal Sharon -  Prezydent. Dr Eran Israel 

- Sekretarz Generalny i odpowiedzialny za relacje zagraniczne, 

oraz adwokat Haim Shamolevich, Wiceprezydent. Nasz 

ukochany i były Prezydent Yacov Terner będzie dożywotnim 

Honorowym Prezydentem. 

Będziemy kontynuować doskonałą współpracę, którą mamy z większością sekcji na świecie. Będziemy nadal 

gościć i inicjować współpracę na zasadach koleżeńskich zgodnie z dewizą Stowarzyszenia.  

 

Dr. Eran Israel 

Sekretarz Generalny, członek SCC 
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PIERWSZE SPOTKANIE – IPA UK 
 

Jestem członkiem IPA od ponad 10 lat, byłem technikiem 

kryminalistyki w Policji Metropolitalnej, odchodząc na emeryturę 

w 2013 roku. Często myślałem o spotkaniu z członkami IPA 

podróżującymi z zagranicy do Wielkiej Brytanii, jednak ze 

względu na opiekę i inne zobowiązania, nigdy nie było na to 

odpowiedniego czasu. 

Dostałem e-mail z prośbą o wolontariuszy do goszczenia 

niektórych funkcjonariuszy z zagranicy, w tym Roda Bella, który 

spędzał weekend w Londynie ze swoją dziewczyną Mary-

Lynne. Rod był zastępcą szeryfa z Broward County na Florydzie 

i przeszedł na emeryturę w 2013 roku, a obecnie pracuje  

w ochronie w Disney World na Florydzie. 

W pierwszej kolejności skontaktowałem się z Alexem 

Williamsem, pracownikiem recepcji IPA Londyn, który po 

rozmowie na temat oczekiwań dotyczących spotkania  

z gościem, założył grupę What's app, aby umożliwić mi 

przedstawienie się i bezpośrednią komunikację z Rodem. 

Wymienialiśmy wiadomości na temat różnych aspektów jego 

wizyty, w tym pogody i tego, jakie ubrania będą wymagane. Rod 

odwiedzał Londyn już wcześniej i miał zaplanowany  

i zarezerwował kompleksowy harmonogram swojej wizyty, ale 

był w stanie spotkać się z Chrisem, policjantem w czynnej 

służbie, na lunchu w sobotę, a ja umówiłem się z nim na 

spotkałem podczas zmiany warty w niedzielę. Po tym 

wszystkim cieszyliśmy się spacerem przez Horseguards  

i Whitehall przez Cenotaph, Downing Street i odświeżyliśmy się szybkim kuflem w Red Lion Pub (Rod bardzo lubi 

angielskie piwo)! 

Rod był bardzo zainteresowany i znał się na historii Wielkiej 

Brytanii i pokazałem mu Guards Memorial. Rozmawialiśmy  

o unikalnych różnicach w mundurach i insygniach pomiędzy 

pięcioma regimentami Footguards (mój zmarły ojciec był 

grenadierem, funkcjonariuszem Wydziału Dochodzeniowego 

Policji Metropolitalnej i członkiem IPA). Ponieważ Rod 

podróżował ze swoją dziewczyną, moja żona towarzyszyła 

mi, a ona i Mary Lynne nawiązały kontakt jak tylko się spotkały 

i dogadywały się bardzo dobrze. 

Zjedliśmy uroczy lunch nad rzeką w Tattershall Castle, byłym 

promie pasażerskim, obecnie zacumowanym na Tamizie przy 

Nabrzeżu Wiktorii. Wymieniliśmy się pamiątkami a następnie 

rozstaliśmy się, ponieważ Rod miał dalsze plany. Mamy 

nadzieję, że wkrótce spotkamy się na Florydzie. 

Moja żona i ja bardzo cieszyliśmy się naszym dniem,  

i każdemu członkowi IPA, który zastanawia się nad 

przyjęciem międzynarodowych gości, mogę to gorąco 

polecić. Dziękuję Alexowi, który był wielką pomocą  

i wsparciem w organizacji naszego spotkania. 

Steve Fuller 
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IPA JAPONIA – SPOTKANIE PREZYDENTA 

MASAHITO KANETAKA  

Z AMBASADORAMI ASEAN 
 

W 2023 roku przypada 50. 

rocznica przyjaźni  

i współpracy ASEAN-

Japonia. 

ASEAN, Stowarzyszenie 

Narodów Azji Południowo -

Wschodniej składa się  

z 10 narodów, których 

populacja wynosi ponad 670 

milionów. Z PKB  

o łącznej wartości 3343 

bilionów dolarów, przewiduje 

się, że będzie motorem 

napędowym światowej gospodarki. Więzi pomiędzy ASEAN - Japonia, które są 

geograficznie blisko siebie, stały się silniejsze w ciągu ostatnich 50 lat i wykształciły 

niezachwiane wzajemne zaufanie i pewność siebie. 

Tuż przed rozpoczęciem tego 

pamiątkowego roku, jako Prezydent 

IPA Japonia i były Komisarz 

Generalny Narodowej Agencji Policji, 

miałem zaszczyt zostać zaproszonym 

na spotkanie Ambasadorów ASEAN 

w Japonii i wygłosić przemówienie 

jako gość. 313. Spotkanie Komitetu 

ASEAN w Tokio odbyło się 20 grudnia 

2022 roku w Ambasadzie Wietnamu 

w Tokio. 

Pomyślałem, że będzie to świetna okazja do wprowadzenia IPA do 10 krajów ASEAN 

gdzie nie ma jeszcze sekcji IPA. Wyjaśniłem strukturę i cele IPA, działania 

prowadzone na co dzień na całym świecie oraz siłę, z jaką IPA przyczynia się do 

budowania i wzmacniania przyjaźni między członkami policji. Uważam, że jest to 

kluczowe dla międzynarodowej współpracy policji. Pokazałem ambasadorom zdjęcia 

zrobione podczas Światowego Kongresu w Barcelonie, zdjęcia zagranicznych 

funkcjonariuszy odwiedzających Japonię; m.in. w centrum szkoleniowym policji  

z zawodnikami japońskiej policji w judo, a także w domu naszych członków 

próbujących japońskiej kultury kaligrafii oraz z japońskimi starymi lalkami ubranymi  

w tradycyjne stroje. Wyświetliłem również kilka ujęć japońskich młodych członków 

uczestniczących w YPOS z wielkimi uśmiechami na twarzach wśród kolegów z wielu 

krajów. 

Podkreśliłem, że w dzisiejszych 

czasach każda policja na świecie 

potrzebuje międzynarodowej 

współpracy. Wszyscy 

funkcjonariusze mogą łączyć się  

i tworzyć międzynarodowe 

przyjaźnie poprzez IPA. 

Po mojej prezentacji odbyła się sesja 

pytań i odpowiedzi podczas 

pięknego lunchu przygotowanego 

przez Ambasadę Wietnamu. Byłem 

zdumiony, że wszyscy Ambasadorowie z entuzjazmem zadawali pytania na temat IPA, japońskiej policji, sytuacji przestępczości 

w Japonii oraz międzynarodowej współpracy z ASEAN. Po dwóch i pół godzinach dyskusji, zakończyłem mój wykład mówiąc do 

wszystkich Ambasadorów, że wszyscy członkowie IPA Japonia cieszą się na współpracę z kolegami z krajów ASEAN w IPA w 

najbliższej przyszłości.  

Masahito Kanetaka 

Prezydent IPA Japonia.
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ŚWIĄTECZNE ATRAKCJE W MADRYCIE IPA HISZPANIA 

 
Delegacja regionalna w Madrycie miała intensywną działalność 

podczas minionych Świąt Bożego Narodzenia. Nie tylko odbyło się 

doroczne spotkanie i tradycyjny obiad partnerski, w którym 

uczestniczyło prawie dwieście osób, ale także zorganizowała dwie 

akcje solidarnościowe, które zbiegły się z datami w których 

Hiszpania zazwyczaj dostarcza dzieciom prezenty i zabawki: 

przybycie Mikołaja, a także przybycie Trzech Mędrców,  

w święto Trzech Króli. 

Po raz pierwszy, wycieczka członków IPA, którzy byli entuzjastami motocykli, odbyła 

się w strojach Świętego Mikołaja. Działalność ta jest organizowana od kilku lat pod 

nazwą "Papanoelada". Kilkuset członków IPA, do których dołączyło kilku przyjaciół, 

również motocyklistów, przemierzyło główne ulice i place Madrytu w swoich 

osobliwych strojach świątecznych. Dotarli do restauracji, gdzie uczestnikom 

zaproponowano koktajle i wręczono bony upominkowe. Uczestnicy spotkania 

przekazali pieniądze dla  Stowarzyszenia "Zapraszam na kolację", które pomaga 

kupić żywność i zabawki rodzinom w trudnej sytuacji. 

Drugie działanie "Orszak Trzech Króli" odbył się również w eskorcie motocykli, przez 

miasto Torrejón, w pobliżu stolicy Madrytu. Odbyło się również przekazanie zabawek 

dzieciom przez katolicką organizację pozarządową smilies. 

Region Madrytu, 

oprócz tego, że jest jednym z największych pod względem 

liczby członków IPA, jest również jednym z regionów  

o największej liczbie działań w Hiszpanii. Niektóre  

z organizowanych wyjazdów cieszą się dużą 

popularnością, jak np. tradycyjne wydarzenie: wyjazd do 

Izraela, aby zwiedzić "Ziemię Świętą" , a także do Nowego 

Jorku na Dzień Kolumba. Oprócz odwiedzania m.in. 

różnych 

jednostek i wydziałów NYPD, których gościnność jest wzorowa, biorą udział 

w tradycyjnej paradzie w dół Fifth Avenue, ubrani w  policyjny mundur  

i niosąc flagi państw z Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 

Coraz więcej członków IPA z Madrytu 

i reszty Hiszpanii przyłącza się do tej 

inicjatywy.   

Montejano. 
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NOWE LOGO IPA I OKRĄGŁY EMBLEMAT 

 
Logo Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji jest 

centralnym elementem tożsamości naszej organizacji  

i pozostawało stosunkowo niezmienione od czasu 

założenia IPA w 1950 r. Pierwotna wersja logo została 

ręcznie narysowana przez założyciela IPA, Arthura 

Troopa w 1950 roku, i chociaż stało się ono dobrze 

ugruntowane we wczesnych latach istnienia 

stowarzyszenia, nie zostało ono przyjęte jako oficjalne 

godło IPA aż do pierwszego Światowego Kongresu  

w Paryżu, we Francji w 1955 roku, gdzie temat był omawiany bardziej 

szczegółowo niż jakikolwiek inny punkt porządku obrad. 

Arthur Troop przywiązywał ogromną wagę do szczegółów podczas 

projektowania logo IPA, ponieważ musiał mieć pewność, że każdy element 

dokładnie przedstawia to, co IPA oznacza i jakie są jego cele jako 

międzynarodowej organizacji przyjaźni. 

Centralnie umieszczona kula ziemska pokazuje światowy zasięg 

Stowarzyszenia i jedność policjantów na całym świecie. Ośmioramienna 

gwiazda jest używana jako tło większości odznak policyjnych na hełmach  

w Wielkiej Brytanii. Efektu dopełniają laurowy wieiec po obu stronach 

odznaki, ze zwojem u podstawy, na którym widnieje motto IPA. Język motta 

stowarzyszenia był mocno dyskutowany podczas Światowego Kongresu  

w 1955 roku, ale ostatecznie Arthur Troop zdecydował się skontaktować  

z Bobem Hamiltonem, członkiem IPA i ekspertem międzynarodowego języka 

esperanto, który przetłumaczył motto, które do dziś pozostaje niezmienione 

od tamtego czasu. Wybrane motto dla stowarzyszenia brzmiało 'Servo per 

Amikeco' i bezpośrednio tłumaczy się jako 'Służba poprzez Przyjaźń'. 

Od czasu pierwszego projektu logo autorstwa Arthura 

Troopa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

nadal rozwijało się i rosło. 

Emblemat i okrągła odznaka zostały zmodyfikowane 

w 2022 r. w ramach opracowywania projektu 

korporacyjnego dla  Sekcji IPA Niemcy. 

Podczas 65. Światowego Kongresu w Lloret de Mar, delegaci głosowali za nowymi 

logotypami przedstawionymi przez Prezydenta IPA Niemcy - Olivera Hoffmanna, i zostały 

przyjęte na arenie międzynarodowej. 

Nowe logo pozostaje bliskie oryginalnej wersji, ale zawiera szerszy zakres obrazu kuli 

ziemskiej, aby zapewnić pokrycie wszystkich naszych sekcji krajowych, a jednocześnie 

nadając mu bardziej nowoczesny, aktualny wygląd. 

Zastosowanie: Jeśli jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie, emblemat powinien być 

zawsze wykonany w kolorze. Opracowano różne warianty, aby zapewnić jak najlepszą 

możliwą prezentację w druku. 

Pliki dotyczące nowego logo i okrągłej odznaki zostały rozesłane przez IAC do sekcji poprzez 

We Transfer. Jeśli nie otrzymaliście ich, prosimy o kontakt mailowy na adres iac@ieb-ipa.org. 
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IPA UK OTWIERA DRZWI NA PÓŁNOC 

Norwegia - zimno, mokro, mgła, niewygodnie, komary i bardzo drogo. To 

były tylko niektóre z moich myśli przed skontaktowaniem się  

z Sekcją IPA Norwegia! Ale po wylądowaniu w Tromso w dniu 25 czerwca 

2022 roku zostałem ciepło powitany przez członkinię IPA Annę, która 

zaprosiła mnie do swojego domu. 

Gościnność i życzliwość była przeogromna. Trudności z przełożeniem mojej 

podróży rowerowej, z powodu nieplanowanej akcji strajkowej na lotnisku, 

zniknęły i trzeciego dnia szczęśliwie jechałem w kierunku Nordkapp, dobrze 

wypoczęty, pełen jedzenia i radości! 

Moja szalona wakacyjna przygoda polegała na przejechaniu na rowerze  

z Nordkapp przez norweskie fiordy do Bergen, jakieś 2,500 - 2,700 km czy 

jakoś tak. Podróż zaplanowana była na około 30 dni i podążała luźno trasą rowerową Eurovelo 1. Przed wyjazdem 

podzieliłem się swoimi planami z Gunnarem Baardsenem, który stworzył grupę Whats App, przedstawiając mi swoje 

kontakty w IPA wzdłuż zachodniego wybrzeża. Moim towarzyszem podróży był "SWOOP", maskotka sekcji IPA UK, która 

bardzo chciała poznać członków IPA z Norwegii. 

Zanurzony w promieniach słońca i niekończącym się świetle dziennym 

pedałowałem dalej. Z nowymi planami podróży wysłałem wiadomość do Alty, 

aby uzyskać poradę na temat promów / możliwości kempingu  

i zobaczyć, czy ktoś może być wolny na piwo. W ciągu dwóch godzin Harald 

przyjechał swoim policyjnym vanem, wyskoczył i wręczył mi zimną butelkę 

coca-coli i trochę wody. Jak wspaniale! Dostałem dobre wskazówki na 

pozostałe 40 km do posterunku policji w Alta gdzie czekał na mnie gorący 

prysznic, wspaniała wycieczka po komisariacie i cudowny wieczór, podczas 

którego rozmawiałem z dyżurnymi na służbie i jadłem pizzę oraz ciasto 

czekoladowe. 

Harald powitał mnie w swoim domu na noc,  

a rano wspólnie z jego żoną zjedliśmy 

śniadanie. Wzmocniony kilkoma pysznymi domowymi ciastkami i ogromnym batonem 

czekoladowym znów jechałem na północ, czując się świeżo i naładowany. 

W mniej niż tydzień dotarłem z moimi dwoma nowymi niemieckimi towarzyszami rowerowymi 

na Nordkapp gdzie byliśmy świadkami nocnego słońca w najwspanialszą z letnich nocy. 

Zapierający dech w piersiach moment w moim życiu. Dwadzieścia cztery godziny później 

płynąłem drogą powrotną do Tromso na promie Hurtigrutn, doświadczając fiordów w zupełnie 

nowy i egzotyczny sposób. 

Po raz kolejny IPA Norwegia mnie ugościła, tym razem 

pomoc Larsa Melanda w postaci noclegu w Tromso 

dała mi możliwość dobrego snu, jak również zrobienia 

trochę prania i przygotowania mojego sprzętu i roweru 

do podróży na południe. 

W kolejnych dniach przeżyłem najpiękniejszą podróż 

rowerową. Niezwykle zachwycająca, ciepła pogoda 

sprawiła, że jechałem przez całe dnie i noce  

w otoczeniu wspaniałych widoków i niezapomnianych 

scenerii. 

Ale dwa tygodnie po rozpoczęciu podróży spotkałem 

się z prawdziwą norweską pogodą na wyspach 

Lofoton. Silne wiatry, ciężkie, uporczywe deszcze  

i zimne powietrze dmuchały na mnie przez następne 

150 km. 

Bardzo się ucieszyłem, gdy spotkałem członka IPA Thorbena,  oficera patrolowego z Bodo, 

który dał mi szansę na gorący prysznic na posterunku policji i szansę na wysuszenie się  

i rozgrzanie. 
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Bardzo podobało mi się towarzystwo i gościnność Thorbena. Przedstawiono mi słynny samochód policyjny Pelle  

i cieszyliśmy się piwem i smacznym bufetem sushi wieczorem. IPA Norwegia uprzejmie zorganizowała dla mnie miejsce 

na noc zamiast mojego zimnego, mokrego namiotu, byłem bardzo wdzięczny. Pomimo tego, że Thorben był niesamowicie 

zajęty w pracy i w domu, uprzejmie przyniósł mi "mobilne" śniadanie rano i zawiózł mnie kilka kilometrów na południe, 

abym mógł ponownie wyruszyć w podróż do Trondheim i Bergen. Dziękuję. 

W ciągu ostatniej dekady miałem szczęście przejechać na rowerze wiele krajów 

Europy i południowych Stanów Ameryki. Preferuję podróżowanie w pojedynkę, 

zabierając ze sobą namiot, ubrania oraz całą żywność i sprzęt potrzebny do bycia 

samowystarczalnym. Odkrywanie świata na rowerze gorąco polecam każdemu,  

w jakikolwiek sposób. Niezwykli ludzie, których się spotyka, kultury i doświadczenia, 

których się poznaje, są niezapomniane. Norwegia nie zawiodła mnie ani trochę! 

I tak przyjeżdżając do Trondheim ucieszyłem się, że spotkam Martę, prokuratorkę 

policyjną. Szybko znaleźliśmy wspólny język i cieszyłyśmy się wspaniałymi kilkoma 

godzinami rozmowy i uczenia się o pracy 

policji, a także zabawy, podczas której Marta 

uczyła się jeździć na swoim motocyklu. 

Zostałem uraczony bufetem sushi który był 

idealny do naładowania moich baterie po 

przejechaniu około 1800 km. 

Mając jeszcze 800-900 km do Bergen, 

zrobiłem objazd dalej na zachód do Kristiansund dzięki Sigvartowi, który zachęcił 

mnie do przeżycia słynnej "drogi atlantyckiej" (o której nigdy nie słyszałem)! Mądra 

rada dotycząca niebezpiecznych dla rowerów podmorskich tuneli postawiła mnie 

przed dylematem, który Sigvart szybko rozwiązał za pomocą bagażnika 

rowerowego na swoim samochodzie. W ustalonym wcześniej miejscu Sigvart uprzejmie odebrał mnie (i niespodziewanie, 

inną osamotnioną francuską rowerzystkę), eskortując nas bezpiecznie przez niebezpieczne tunele. Po raz kolejny 

norweski dom IPA stanął przede mną otworem, a Sigvart wspaniałomyślnie poczęstował mnie pyszną, tradycyjną kolacją 

w lokalnej restauracji. Rano Sigvart po raz kolejny zabrał mnie przez podmorskie tunele do miejsca startu, którym była 

Droga Atlantycka. 

Jak każdy Brytyjczyk docenia, pogoda jest zawsze tematem rozmów i tak zmienne norweskie warunki pogodowe  

w  sprawiły, że przez najbliższe dni jazda na rowerze była trudna. Wiatr nieustannie dmuchał mi w twarz, moje usta były 

niebieskie z zimna, a włosy tańczyły na wietrze. Na szczęście zabrałem ze sobą trochę zimowej odzieży, więc ubrany  

w mój zimowy strój kolarski, pedałowałem ciężko, by się rozgrzać. To było wyczerpujące. Chłodne noce w namiocie były 

do zniesienia dzięki warstwom ubrań, ciepłemu śpiworowi z pierza i wełnianej czapce. Przygoda na świeżym powietrzu 

była fantastyczna. Moje biwaki zawsze odbywał się w dziczy, nigdy na kempingu, z dala od dróg, budynków i turystów. 

Tylko ja sam w norweskich lasach i fiordach. 

Każda podróż ma swój koniec. I tak z wielką radością wjechałem do Bergen w strugach 

deszczu. Po raz pierwszy w Norwegii zafundowałem sobie pokój hotelowy na ostatnie dwie 

noce. Ostatni kontakt IPA, Oystein Roksvag, spotkał się ze mną na kawie i ciastku. Co za 

fantastyczny sposób na zakończenie moich wakacji i jakże wspaniała przygoda  

w Norwegii. 

Dla mnie amerykański pisarz podróżniczy Tim Cahill podsumował moją 30-dniową odyseję 

w Norwegii: 

'Podróż najlepiej mierzyć w przyjaciołach, a nie w kilometrach'. 

Dziękuję IPA Norwegia. Dziękuję wam przyjaciele. Mam nadzieję powitać was wszystkich 

wkrótce w Londynie. 

Alex Williams 

(Sekretarz Oddziału IPA Londyn Północ, Koordynator ds. gości IPA UK) 
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TURNIEJ STRZELECKI IPA KENIA 

 

 

14 stycznia 2023 roku Sekcja IPA Kenia zorganizowała udany turniej strzelecki na strzelnicy Ruiru. Zawody zostały 

zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet w Doskonałości Bezpieczeństwa Pracy (WISE Kenia). 

Wydarzenie było skierowane do kobiet w branży bezpieczeństwa, aby rozpalić pasję w strzelaniu i zachęcić więcej 

kobiet do udziału w zawodach strzeleckich, zarówno zawodowo jak i hobbystycznie. 

Wydarzenie zostało zainicjowane przez Panią Lilian Okembo, Komisarza Policji i Przewodniczącą Klubu 

Strzeleckiego IPA Kenia, we współpracy z 3. Wiceprzewodniczącą IPA Kenia, Panią Poline Munyi. Spotkanie 

uświetnili Sekretarz Generalny WISE, Wiceprzewodnicząca i Asystent Skarbnika. Trenerami byli: Główny Trener 

Peter Muli i Pani Pauline Munyi. Asystentami trenerów byli: Mohamed 

Adan, Belinda Akoth i Haider Ali. W spotkaniu wzięli udział:  

1. Wiceprezydent Mukhtar Omar, 2. Wiceprezydent Enock Makanga, 

4. Wiceprezydent Salesioh Njiru, Skarbnik Franklin Mugendi  

i Zastępca Skarbnika Arcarde Kisingo. 

 

 

 

 

 

Impreza rozpoczęła się pierwszym strzałem oddanym przez 1. Wiceprezydenta IPA Kenia, pana Mukhtara Omara. 

Następnie rozpoczęły się zawody, podczas których eksperci strzelali i demonstrowali innym uczestnikom, czego 

można się spodziewać podczas strzelania. 

Zawody odbywały się w czterech głównych kategoriach: Ekspert, Standard, Nowicjusz 

i Steel Challenge. 

Trofea w klasyfikacji ogólnej Ekspert otrzymali: 

Mężczyzni - Aden Mohamed   Kobiety - Belind Akoth 

Przyznano również trofea dla 6-7 zwycięzców każdej kategorii. 

Sekretarz Generalny WISE, Pani Monicah Kimani, doceniła zaproszenie przez Sekcję 

IPA Kenia i powiedziała, że jej organizacja oczekuje na udział w naszych przyszłych 

działaniach i wzmocnienie naszego partnerstwa w duchu przyjaźni. 

Jared Ojuok,  

Sekretarz Generalny IPA Kenia. 
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI 2022 

Regionu Osaka-IPA Japonia 

 

 
Mimo że nadal istnieje wpływ Covid 19, wydaje się, że goście wracają do miasta. W roku 2022 Region Osaka IPA 

Japonia przyjął przyjaciół IPA z zagranicy i pomógł w ich prośbach cztery razy, zaczynając od marca dla rodziny ze 

Sri Lanki, kontynuując w lipcu dla rodziny z Hiszpanii, w listopadzie dla przyjaciela z Hongkongu i w grudniu dla 

niemieckiego przyjaciela, który przebywał w Osace, aby uczyć się języka japońskiego. 

Więcej o tych działaniach dowiesz się poniżej: 

 

Rodzina ze Sri Lanki 

Członek IPA Sri Lanka z żoną odwiedzili Osakę w marcu i zabraliśmy ich do 

Nary, starożytnego miasta w pobliżu Osaki. Rano 30-tego zwiedziliśmy kilka 

świątyń i ogrodów. Po południu odwiedziliśmy Komendę Policji Prefektury 

Osaka i Park Zamkowy w Osace, gdzie pięknie kwitły kwiaty wiśni. Podczas 

wieczornego przyjęcia wyrazili swoje uznanie dla naszej gościnności, 

zauważając, że byli pod wrażeniem spokojnych świątyń i elegancją kwiatów 

wiśni. 

 

Rodzina z Hiszpanii 

27 lipca zawieźliśmy rodzinę na posterunek policji Higashi-Sumiyoshi, jeden z 65 

posterunków w Osace. Po spotkaniu z szefem, zastępca szefa zabrał nas na podwórko,  

a tam czekało na nas dwóch funkcjonariuszy. Pokazali nam narzędzia i wyposażenie ich 

pojazdu patrolowego oraz zademonstrowali użycie "Sasumaty", sprzętu do przytrzymania 

podejrzanego, np. osoby z nożem. Członek IPA Hiszpania został przeszkolony jak go używać. 

Wieczorem około 10 członków Regionu Osaka zebrało się, aby powitać rodzinę i spędziliśmy 

miło czas. Później kolega z Hiszpanii wysłał nam pamiątkową tabliczkę z napisem 

"ARIGATOU GOZAIMASU". Oznacza to po japońsku "Dziękuję bardzo". 

 

Przyjaciel z Hong Kongu 

Członek IPA z Hong Kongu przybył do Osaki z rodziną  

w listopadzie i na jego prośbę o odwiedzenie posterunku 

policji, zabraliśmy go na 24. Posterunek Konohana. Po 

spotkaniu komendant oprowadził nas po komisariacie  

i wyjaśnił w języku angielskim różne problemy i sytuacje kryminalne występujące w jego jurysdykcji. Zabrał nas 

również do "dojo", sali treningowej dla sztuk walki, aby pokazać nam ich demonstrację treningową Kendo. Członek 

z Hong Kongu był pod wrażeniem gościnności komendanta i naszej. Później tego wieczoru mieliśmy wspaniałą 

kolację razem z jego żoną i przyjaciółmi z NYPD. 
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Przyjaciel z Niemiec 

Członek IPA Niemcy przybył do Osaki we wrześniu, by przez rok studiować język japoński. Zorganizowaliśmy 

przyjęcie powitalne dla niej w listopadzie i zorganizowaliśmy wycieczkę po Akademii Policyjnej Prefektury Osaka  

4 grudnia. Wraz z koleżanką zabrałyśmy ją do akademii i poznałyśmy dyrektora. Po krótkiej rozmowie w jego biurze, 

zastępca dyrektora oprowadził nas po kampusie. Po pierwsze zabrał nas do klasy gdzie kadeci, będący na kursie 

od 3 miesięcy uczyli się technik pobierania odcisków 

palców. Następnie odwiedziliśmy klasy Judo  

i Kendo, aby obserwować ich trening. Wycieczka 

obejmowała również wizytę w dormitorium i wgląd  

w codzienne życie studentów. Ponieważ gość  

z Niemiec miała zostać w naszej okolicy przez rok, 

postanowiliśmy, że będziemy ją traktować jak 

członka Regionu Osaka. Kilka członkiń zabrało ją już 

do miasta na zakupy. 

Osaka jest drugą co do wielkości prowincją obok Tokio. Ma sporo ładnych miejsc do odwiedzenia i znajduje się 

również w pobliżu Kioto i Nara, które są historycznymi miejscami do zwiedzania. Ponadto, Osaka będzie 

gospodarzem Expo w 2025 roku i spodziewa się wielu gości w mieście. My, Region Osaka, jesteśmy gotowi powitać 

naszych przyjaciół z IPA z całego świata i cieszymy się na wspaniały czas z nimi. 

 

Toshikazu Sakamoto,  

Sekretarz Generalny  

Region Osaka, IPA Japonia. 

 

 

WALTER HERRMANN – NEKROLOG 
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WYCIECZKA IPA LIÈGE (BELGIA) DO JORDANII I IZRAELA   

KOLEBKI NASZEJ JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CYWILIZACJI  
 
 

 

Co za podróż! Tak wiele odkryć! 

Wspaniała, zapierająca dech w piersiach 

wycieczka SekcjI Prowincjonalna IPA 

Liège (Belgia) na Bliski Wschód od 

29.10. do 08.11.2022 r. 

 

W dniu 29 października 2022 r. grupa 21 członków 

IPA Liège (Belgia) poleciała na Bliski Wschód, 

miejsce docelowe Amman, stolica Jordanii,  

w pierwszym etapie, następnie Izrael, pięć dni 

później, autobusem, przez punkt kontrolny Allenby 

Bridge. Niezapomniane wrażenia, zapierające 

dech w piersiach odkrycia, przyjaźń w grupie, 

odnawiana każdego dnia! 

 

Jordania nie jest członkiem IPA, więc nie będę 

wchodził w zbyt wiele szczegółów na ten temat 

tego kraju. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na 

niektóre historyczne miejsca, które odkryliśmy. 

 

Zakopane przez kilka wieków pod płaszczem 

piasku ruiny rzymskiego miasta Jerash zostały 

ponownie odkryte w 1806 roku przez niemieckiego 

odkrywcę Ulricha Seltzena. Odnalezione szczątki 

prześledziły historię regionu. Wyjątkowe 

stanowisko archeologiczne, Jerash przyciąga 

podróżników za niesamowity stan zachowania 

jego szczątków. Zachwyt jest całkowity. 

 

 

 

 

Wejście do miasta, łuk triumfalny Hadriana, 

nadaje ton wizycie - tutaj czas ma hipodrom; 

świątynia Zeusa; teatr antyczny i świątynia Zeusa; 

teatr antyczny i forum. A ulica ozdobiona 200 

kolumnami ciągnie się przez 800 metrów: Cardo 

Maximus. 

Zakwaterowani w hotelu nad Morzem Martwym, 

nie mogliśmy 

się oprzeć by 

tam popływać  

w celu 

zweryfikowania 

twierdzenia! 

Rzeczywiście, 

pływamy tam 

bez 

wykonywania jakichkolwiek ruchów, by pozostać 

na powierzchni! 

 

W drodze do Petry zatrzymaliśmy się na górze 

Nebo, jednego z głównych miejsc biblijnych  

w Jordanii. Wierzący lub nie, odwiedzający 

wspinają się na szczyt góry, aby obserwować 

jałowe ziemie obecnego Królestwa 

Haszymidzkiego. Tablica orientacyjna pomaga 

zrozumieć co widział Mojżesz, zanim wyruszył do 

ziemi obiecanej. W miejscu tym znajduje się 

bazylika, muzeum i liczne freski mozaikowe. 

Krajobraz jest imponujący: Dolina Jordanu, Morze 

Martwe i Izrael w oddali... 
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Czwarty dzień zarezerwowany został na 

zwiedzanie Petry, często określanej jako ósmy 

cud świata. Wśród czerwonych klifów, grobowców 

i świątyń wykutych w piaskowcu, pomysłowy 

system kanałów  

i nawadniania, cysterny  

i zbiorniki są dowodem 

zaawansowanej  

i przemyślanej cywilizacji, 

która zniknęła. Petra jest 

najczęściej odwiedzanym 

miejscem turystycznym  

w Jordanii i nie bez 

powodu, to cudo założone 

około 6 wieku p.n.e. przez 

Edomitów, a następnie zajęte przez 

Nabatejczyków, jest jednym z najbardziej znanych 

stanowisk archeologicznych na świecie. 

Opuszczamy Petrę - Piękną, by dołączyć do 

naszego obozu na pustyni Wadi Rum, pustynny 

krajobraz z kanionami, naturalne łuki, klify  

i jaskinie, znajdujące się w południowej części 

Arabah w Jordanii. Został on wpisany na listę 

światowego dziedzictwa Unesco w 2011 r, jako 

mieszany obiekt przyrodniczy i kulturowy. Oferuje 

spektakularne widoki i niezapomniane zachody 

słońca nad pustynią. Nasz obóz namiotowy 

(klimatyzowany) położony jest w samym sercu 

chronionego obszaru Wadi Rum. W nocy jest to 

miejsce absolutnego spokoju, pod niebem 

wypełnionym tysiącami gwiazd. 

 

O świcie piątego dnia wyruszamy na 2-godzinne 

safari w jeepie 4x4 przez pustynię Wadi Rum, 

wyjątkowe magiczne miejsce, poza utartym 

szlakiem z przystankiem w jednym z miejsc 

znanych z filmu Laurence w Arabii , gdzie 

postawiono ogromną stelę ku jego pamięci. 

 

 

W drodze do granicy izraelsko-jordańskiej, 

przechodziliśmy przez punkt kontrolny Allenby 

Bridge w kierunku Izraela. 

Wjazd do Izraela przebiegł stosunkowo dobrze. 

Na stronie celnicy i ochroniarze są bardzo 

dokładni w swoich kontrolach, ale są bardzo 

uprzejmi i wydają się grzeczni. 

Poznajemy naszego izraelskiego przewodnika, 

Yoava. Jest tak, jakbyśmy znali się od zawsze, 

uściski, pocałunki... Jest czarną stopą, Francuzem 

z pochodzenia, który wraz z rodziną dołączył do 

Izraela, gdy miał 14 lat. Brał udział w 4 wojnach od 

wojny 6-dniowej. Opowiada nam o swojej podróży, 

która będzie miała wpływ na wyjaśnienia, których 

udzieli nam później. Doskonały przewodnik, 

świetny historyk i narrator, słuchaliśmy go  

z zainteresowaniem. Jest bez wątpienia 

najlepszym przewodnikiem jakiego mieliśmy, 

odkąd zaczęliśmy podróżować po świecie. 

 

 

W Jerozolimie spędziliśmy 3 noce w Lady Stern, 

pięknym, ekskluzywnym hotelu w sercu miasta. 

Jerozolima: miejsce, które trzeba zobaczyć i które 

jest przesiąknięte historią. Biblia poświęca jej kilka 

fragmentów. Z Góry Oliwnej rozciąga się 

imponujący widok na miasto, cmentarze, na 

których znajdują się groby proroków, cmentarz 

żydowski, widok na Stare Miasto i Esplanadę 

Meczetów i panoramę Jerozolimy. Jest to miasto 

Bliskiego Wschodu, które zajmuje centralne 

miejsce dla religii żydowskiej, chrześcijańskiej  

i muzułmańskiej. 
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Zwiedzanie starego miasta przez Ścianę Płaczu. 

Następnie, przez dzielnicę palestyńską, 

docieramy do "Via Dolorosa" niesławnej ponieważ 

jest to "Droga Krzyżowa Chrystusa". My kończymy 

to wspinaczką i wizytą 

w Kościele Świętego 

Grobu, który został 

zbudowany, 

odnowiony  

i powiększony przez 

krzyżowców w XII 

wieku na Górze Golgoty, miejscu ukrzyżowania 

Jezusa i jaskini, gdzie jego ciało zostało złożone w 

grobie. 

Popołudnie poświęcone było na wizytę w Yad 

Vashem, miejscu pamięci zbudowanemu ku 

pamięci żydowskich ofiar Szoah, zagłady 

dokonanej przez nazistów w czasie II wojny 

światowej. 

 

Jesteśmy już w siódmym dniu. Widoki na 

Massadę. Ta imponująca forteca obejmuje kilka 

pałaców i starożytnych fortyfikacji usadowionych 

na wapiennym cokole na szczycie odizolowanej 

góry w pustyni Judean. Obiekt, wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, stoi na straży 

jałowego odcinka pustyni, ograniczonej przez 

błękit Morza Martwego lśniącego w oddali. 

Kompleks pałacowy w Masadzie został 

zbudowany za czasów króla Heroda Wielkiego, 

który panował od 37 do 29 roku BC.  Jest to 

prawdziwy klasyczny przykład architektury 

wczesnego Imperium Rzymskiego. Masada była 

miejscem desperackiej ostatniej postawy 

oblężonych Żydów oblężonych przez armię 

rzymską, co podobno spowodowało masowe 

samobójstwo, mężczyzn, kobiet i dzieci, wolących 

śmierć od poddania się. 

Jesteśmy już w 8 dniu naszej pięknej wycieczki.  

W programie Betlejem z wizytą w Kościele 

Narodzenia Pańskiego, rejs po Jeziorze  

 

Tyberiadzkim i wizyta na Górze Błogosławieństw 

w Galilei. 

W Tabdze, na północny zachód od Jeziora 

Galilejskiego, tradycja biblijna umiejscawia cud 

rozmnożenia chleba i ukazanie się 

zmartwychwstałego Chrystusa Piotrowi i sześciu 

innym uczniom. 

 

Przejście przez Kafarnaum, gdzie Bazylika św. 

Piotra jest współczesną budowlą z XX w., 

zbudowana na kościele bizantyjskim z V wieku, 

zlokalizowanym na domniemanych 

archeologicznych pozostałościach "Domu 

Świętego Piotra". 

Teraz kierujemy się do Tel Awiwu, ostatniego 

przystanku naszej podróży, przez Cezareę na 

brzegu Morza Śródziemnego, gdzie odkrywamy 

najbardziej imponujące i najlepiej zachowane 

rzymskie ruiny w Izraelu. 

 

Docieramy do Tel Awiwu, końca naszej wspaniałej 

podróży. 

Zbudowany na brzegu Morza Śródziemnego, Tel 

Awiw jest ekonomicznym sercem Izraela z jego 

ogromnymi budynkami i szerokimi arteriami, na 

których ruch jest dzielony między wszystkich 

użytkowników, pozostawiając dużą część 

niechronionym użytkownikom (pieszym, 

rowerzystom...). 

Krótka wycieczka do starego portu w Jaffie i na 

targowiska starego miasta, aby znaleźć się  

w dzielnicy artystów i rzeźbiarzy przed wizytą  

w kościele poświęconemu świętemu Piotrowi. 

Rzeczywiście, o Jaffie mówi się m.in. gdzie  
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pierwszy papież podobno uzdrowił Tabitę, wdowę 

uczennicy Jezusa! 

I aby zakończyć naszą podróż na wysokim 

poziomie, zostaliśmy przyjęci przez IPA Izrael. 

Bardzo miłe spotkanie. 

Oczekiwano nas w dniu 07.11.2022 r. w Sekcji IPA 

Izrael, w Jaffie. Miłe i ciepłe przyjęcie, gdzie każdy 

członek naszej sekcji otrzymał kilka pamiątek. Dr. 

Eran Israel, Sekretarz Generalny, zaprezentował 

nam  niezwykły film Sekcji IPA Izrael i policji, 

nagrodzony przez izraelskie media. 

Sekcja izraelska liczy 25.000 członków i 120 

punktów wsparcia w ramach służb policyjnych. 

Można tylko pomarzyć! 

 

Podczas tego przyjacielskiego spotkania, Gal 

Sharon, nowy Prezydent Sekcji IPA Izrael,  

zaszczycił nas swoim przybyciem, aby nas 

powitać. 

 

 

 

 

Bardzo dobry kontakt dla dobra naszych 

członków, którzy chcieliby odwiedzić ten piękny 

kraj! 

Nie mogę zakończyć tej 

historii bez bardzo 

gorących podziękowań dla 

naszego przewodnika  

i przyjaciela, Yoava. 

Dziękuję za pokazanie 

nam części tego pięknego 

kraju, Izraela. Od 

Jerozolimy do Tel Awiwu 

zabrał nas na biblijne ścieżki naszej historii  

i sprawił, że chcieliśmy (ponownie) przeczytać 

księgi Stary Testamentu i Tory. 

Jako prawdziwy historyk  

i znakomity narrator opowiedział 

nam piękne historie, które 

naprawdę nas urzekły. Cóż to za 

aktor, zarówno w ekspresji 

werbalnej, jak i niewerbalnej!  

A do tego poeta "à la Brassens". 

Jaką piękną kompozycję 

muzyczną z odpowiednimi 

słowami stworzył i wyśpiewał 

nam! Jakie wspomnienia dla 

nas, dobrze wyryte w naszym 

sercu i w naszej pamięci. 

I to już koniec naszych przygód 

w Jordanii i Izraelu, bogatych  

w kulturę i będących ucztą dla naszych oczu  

i kubków smakowych... 

Zwiedziliśmy dwa piękne kraje, które polecamy. 

Dodatkowo, nigdy nie czuliśmy się niebezpiecznie 

podczas naszego pobytu.  

Andre Nicolas, 

Przewodniczący IPA Liege, 

Belgia
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MARKETING  
 

Marketing i promocja IPA to ważna funkcja, a w ramach 

strategii marketingowej potrzebujemy pomocy przy 

naszych treściach w mediach społecznościowych. 

Media społecznościowe stały się najbardziej wpływową  

i najważniejszą wirtualną przestrzenią, w której platformy 

mediów społecznościowych są wykorzystywane nie tylko do 

sieci społecznościowych, ale są również doskonałym sposobem 

na promowanie marki IPA i generowania świadomości marki. 

Być może widzieliście kilka obrazów psów policyjnych 

przesłanych z niektórych naszych sekcji w styczniu. 

W miesiącu lutym skupimy się na Policji Zimą. Potrzebujemy 

treści z każdej sekcji IPA obejmującej miesięczny temat. 

Najlepiej jedno lub dwa zdjęcia (lub filmy) na miesiąc  

z każdej sekcji zapewni nam szeroki zakres interesujących 

postów w mediach społecznościowych. Prosimy o przesyłanie 

ich na adres iac@ieb-ipa.org 

 

POSŁOWIE: 

Lutowe wydanie Newslettera IPA pięknie podkreśla międzynarodowy aspekt IPA: mamy artykuły informacyjne  
z czterech kontynentów. Z Ameryki Południowej od naszych przyjaciół z Brazylii, z Azji z artykułami z IPA Japonia 
i IPA Izrael, z Kenii w Afryce i z powrotem do Europy, w tym z Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Obejmują one 
obchody rocznicowe naszych sekcji, wydarzenia związane z przyjaźnią i uroczystości w okresie świątecznym. 
Zdumiewa mnie, jak IPA potrafi łączyć ludzi i sprawiać, że podróżowanie po świecie staje się łatwiej dostępne  

i przyjemne. Bardzo lubię tworzyć ten biuletyn, słuchać Waszych opowieści i poznawać różne kultury świata. 

W tym miesiącu sama trochę podróżuję z IPA i odwiedzam Wiedeń z IEB. Harmonogram przygotowany przez 
Sekcję IPA Austria jest niesamowity i nie mogę się doczekać, aby spędzić trochę czasu z przyjaciółmi z IPA  
z różnych sekcji. Podczas gdy wspaniale jest komunikować się z Wami wszystkimi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, to z niecierpliwością czekam na spotkanie z niektórymi z Was osobiście w najbliższej przyszłości. 

Wreszcie, wspaniale jest mieć wdrożone nowe logo IPA i powoli widzieć, jak nasze sekcje wprowadzają zmiany na 
wszystkich kanałach. Chociaż zmiana wszystkiego w całości zajmie trochę czasu, miło jest widzieć odświeżone 

grafiki w obiegu. 

Do następnego miesiąca, 

Hana 

 

 

mailto:iac@ieb-ipa.org


 

  

BIULETYN IPA – LUTY 2023 20 

 

 

 

 

 

 

     INFORMACJE Z REGIONÓW 

 

 

 

 

Na ścieżkach policyjnej edukacji – Muzeum Medycyny Sądowej 

 
 
W dniu 27 stycznia 2023 roku, dzięki staraniom naszego kolegi Konrada Woyciechoskiego, 

członkowie IPA z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Wrocławskiej Policji oraz  

International Police Association - IPA Region Jelenia Góra mieli okazję zwiedzić Muzeum 

Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz uczestniczyć w sekcji zwłok. Frekwencja dopisała  

i trzeba przyznać, że była to nietuzinkowa wizyta! Wśród różnego rodzaju eksponatów emocje 

sięgały zenitu. Dziękujemy Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytu Medycznego im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu. 

 

  
 
Region IPA Wrocław. 
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Nowy nabytek Klubu Motocyklowego Riders of IPA Chapter Wrocław 
 
 

Już niedługo w służbie Riders of IPA LE 

MC Poland Chapter Wrocław będzie jeden  

z najmocniejszych oznakowanych 

radiowozów Policyjnych w Polsce 

Chevrolet Tahoe Police prosto z Coolidge 

Police Departament w Arizonie USA. 

Silnik V8, 5,3 litra 325 KM w pełni 

wyposażony. 

 

Region IPA Wrocław. 

 

 

XIII Turniej Służb Mundurowych  

im. podkom. Andrzeja Struja 
 

Drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, złożona m.in. z członków IPA  
wzięła udział w XIII Turnieju Służb Mundurowych im. podkom. Andrzeja Struja  
w Warszawie o puchar Komendanta Głównego Policji. Na  64 drużyny team KWP we 
Wrocławiu zajął 15. Miejsce! Serdeczne gratulacje dla całej ekipy!  

Przypomnijmy tylko, że podkom. Andrzej Struj 10 lutego 2010 r., będąc na urlopie 
wypoczynkowym podjął interwencję, podczas której został śmiertelnie ugodzony nożem. 
Cześć jego pamięci! 

 

Region IPA Wrocław. 
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Członkowie IPA z Dolnego Śląska  

na XX Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie  

 

W dniach 9-12.02.2023 r. w Mielnie odbył się XX Międzynarodowy Zlot Morsów. Impreza  

w kulminacyjnym momencie zgromadziła 8893 amatorów kąpieli w zimnej wodzie. 

Na trwającej 4 dni, jubileuszowej imprezie, nie zabrakło członków IPA z Dolnego Śląska, 

którzy, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych udowodnili, że nie ma złej pogody, 

są tylko słabe charaktery. 

   

Region IPA Wrocław 

 

 

Trening IPA po Ślęży 
 

Wszystkich miłośników biegania zapraszamy na wspólny bieg po Ślęży! 

Biegniemy rekreacyjnie, dla przyjemności o tzw. marchewkę ale co najważniejsze  
w doborowym towarzystwie. 

Trening poprowadzi Wielki Mistrz Trenerski Szymon Fiedorow. 

Kiedy: 26 luty 2023 r. 

O której: 09:00 

Gdzie zbiórka: parking koło stadionu  
w Sobótce 

Co trzeba zabrać: garść dobrego humoru! 

Do zobaczenia! 

Region IPA Wrocław 
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