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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

To już grudzień! 

Jak mawiają niektórzy „koniec to zakamuflowany początek”… 

Potraktujmy zbliżający się czas Świąt jako moment przejściowy, chwilę, którą możemy odłożyć, 
zawieszenie pomiędzy rokiem, który się kończy, a tym, który nadejdzie, chmurą pełną marzeń, 
tych już zrealizowanych, i tych, których pragniemy. Niech nadchodzące Święta będą czasem, 
kiedy pokażemy nasze motto „Servo per Amikeco” w najlepszym wydaniu. Jest wiele 
sposobów, aby to zrobić.  

Póki co, pozwólcie jednak, że: 

 Podziękuję wszystkim przyjaciołom IPA na całym świecie za wiarę w nasze 
Stowarzyszenie, obronę jego wartości oraz poświęcenie czasu i wysiłku w rozwój IPA. 
Tak wiele osiągnęliśmy w 2019 r. na świecie. Każdy z nas jest potrzebny dla dobra IPA. 
Uczyńmy rok 2020 jeszcze lepszym. 

 Skieruję do Was wszystkich życzenia Wesołych Świąt. Oby ten czas był dla Was okazją 
do spędzenia niesamowitych chwil z bliskimi.  

 Przekażę wyrazy współczucia i życzenia odwagi dla wszystkich członków cierpiących  
z powodu chorób, bólu, lub po stracie kogoś bliskiego. Okres świąteczny niewątpliwie 
potęguje ból po stracie. Oby miłość krewnych lub przyjaciół z IPA załagodzi wasz ból. 

IPA jest takie jak je tworzymy i każdy z nas jest potrzebny dla jego dobra. Niech nasza podróż 
nadal trwa,  a Stowarzyszenie rozwija się w prawdziwym duchu założyciela, szczególnie  
u progu 2020 roku, kiedy IPA z dumą obchodzić będzie swoją 70. rocznicę. 

Najlepsze życzenia dla wszystkich 

Servo per Amikeco! 
 
Pierre-Martin Moulin, Prezydent Sekcji Światowej IPA.   
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Srebrny Medal IPA – Gratulacje Vossie Vos! 

Podróżowanie i przyjmowanie gości to dwa ważne działania i pojęcia w ramach IPA. Jak wiecie, 

wspaniałe narzędzie zostało stworzone i jest do Państwa dyspozycji na naszej stronie 

internetowej, to „Książka kwaterowania IPA”. 

Ta regularnie aktualizowana książka ma na celu dostarczenie informacji i danych 

kontaktowych dotyczących Domów IPA działających w różnych sekcjach, jak również innych 

miejsc zakwaterowania dostępnych w różnych krajach. 

Książka kwaterowania została w czasie poprzedniej kadencji Zarządu Światowego przez 

cennego członka Komisji Socjo-Kulturowej: Vossiego Vos’a obecnego Prezydenta sekcji IPA 

Afryka Południowa. Vossie wykonał świetną robotę i miał zostać nagrodzony Srebrnym 

Medalem IPA podczas niedawnego 64. Kongresu Światowego IPA w Chorwacji. 

Niestety, zapomniałem o tym, dlatego też, jednocześnie wyrażając moje najszczersze 

przeprosiny, chciałbym oficjalnie w imieniu Zarządu Światowego IPA nagrodzić Vossiego  

Srebrnym Medalem IPA, w podziękowaniu za poświęcenie i wspaniałą pracę.  

Dziękuję Przyjacielu. Wspaniała robota! 

Pierre-Martin Moulin, Prezydent Sekcji Światowej IPA. 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

3. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo miast historycznych”  

w Solin. 

Trzecia Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo miast historycznych”, zorganizowana 
przez Klub Regionalny IPA Split-Dalmacja, Chorwackie Stowarzyszenie Miast Historycznych, 
Wydział Nauk Kryminalistycznych Uniwersytetu w Splicie oraz Komisję Turystyczną Split-
Dalmacja w Solin w Chorwacji, która odbyła się w dniach 6-8 listopada 2019 r. zakończyła się 
w atmosferze wysokich oczekiwań. 

Wydarzenie otwierające, w którym udział wzięło ponad dwustu przedstawicieli potwierdziło 
duże zainteresowanie tym kompleksowym tematem bezpieczeństwa lokalnego i wspólnej 
opieki nad poprawą jakości życia miejscowych społeczności. 

W swoim przemówieniu otwierającym, Wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych, Dr Sc. 
Božinović podkreślił znaczenie funkcjonalnego tworzenia sieci kontaktów w dziedzinie 
bezpieczeństwa społeczności, podkreślając ważną rolę Policji w realizacji priorytetów 
strategicznych i lokalnych. 



 

 

 

 

Kluczowym elementem sukcesu konferencji była obecność prelegentów i gości z szerokiego 
grona życia społecznego z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Słowenii, Niemiec, 
Francji, Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Zebrali się w Solin, aby podzielić się swoimi 
doświadczeniami z innymi gośćmi chętnymi do zdobycia najlepszych praktyk. 

Lista gości konferencji to czysty przykład listy partnerów współpracujących w zakresie 
bezpieczeństwa społecznego: przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, kierownictwo 
Policji, członkowie Klubów IPA z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Niemiec i Słowenii, 
przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, Straż Pożarna, przedstawiciele Uniwersytetów, 
eksperci, stowarzyszenia cywilne oraz wielu innych zainteresowanych uczestników. 

Każdy z uczestników znalazł w prelekcjach coś przydatnego w realizacji ich lokalnych 
projektów społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Drugi dzień konferencji zaplanowany został jako połączenie warsztatów terenowych, 
wycieczki na stanowisko archeologiczne w okolicy antycznego Salonam, po której była okazja 
do dobrowolnego oddania krwi przez uczestników konferencji, którą umożliwił 
współorganizator konferencji, Stowarzyszenie Dawców Krwi Policji Split-Dalmacja oraz 
ochotników ze Stowarzyszenia AnaRukavina. 

Oprócz interesującego programu, był także czas na przyjazne spotkania. Uroczysta kolacja po 
inspirującym pierwszym dniu konferencji, rozpoczęta przez Prezydenta Klubu Regionalnego 
IPA Split-Dalmacja, Perica Orešković, była idealną okazją do swobodnej dyskusji na wiele 
wspólnych tematów, jak i pomysłów do realizacji na przyszłych spotkaniach. 

Konferencja potwierdziła potencjał organizacyjny i partnerski KR IPA Split-Dalmacja. 
Wolontariusze klubu oraz studenci wolontariusze wykazali wysoki profesjonalizm. 

Szczególnym aspektem konferencji jest podsumowanie prac konferencji, podczas którego 
członkowie IPA i policjanci mogą publikować swoje prace eksperckie i naukowe.       

Slobodan Marendić, Kierownik projektu, Klub regionalny IPA Split-Dalmacja, Chorwacja. 

 

 

ARTIPA – piękna inicjatywa IPA Francja - Rhône 

 

20 września 2019 r. grupa przyjaciół, znajomych i członków IPA zebrała się w ratuszu w mieście 

Lyon (8. Dzielnica) aby przygotować wystawę ‘ARTIPA’ w dniach 21 i 22 września. Wszystkich 

uczestników przywitaliśmy z ogromną niecierpliwością: 15 malarzy, 3 rzeźbiarzy, 7 pisarzy  

i fotograf, wszyscy ze służb mundurowych (żandarmeria, policja, służba celna, inspekcja 

transportu drogowego, prefektura). 

 



 

 

 

Wydarzenie rozpoczęło się poczęstunkiem przygotowanym przez władze miasta Lyon, przy 

udziale osobistości mundurowych oraz cywilnych, którym dziękujemy za obecność. 

Przedstawiliśmy nasze stowarzyszenia: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, 

Międzynarodowe Muzeum Policji i Żandarmerii (IMPG), a także lyońskie Towarzystwo Historii 

Policji (SLPH). Wystawę odwiedziło około 100 osób, które były miło zaskoczone jej 

różnorodnością, jakością i pięknem, pozwalającymi społeczeństwu odkryć im aspekt naszych 

kolegów: sztukę. 

Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim wystawcom. Dzięki nim te dwa dni okazały się 

sukcesem. Spędziłem dwa wyjątkowe dni przepełnione przyjaźnią, jednością, a nawet odważę 

się powiedzieć, uniwersalną miłością, która łączy Policję. Już dawno się tak nie czułem. 

Dziękuję moi przyjaciele. 

Moje podziękowania kieruję także do Burmistrza, jego asystenta ds. bezpieczeństwa, Daniela 

Pereza, a także personelowi Rady Miejskiej Lyonu za ich pomoc podczas przygotowań tego 

wydarzenia.  

Dalsze podziękowania należą się: Lindzie F. za oprawę muzyczną w ciągu tych dwóch dni; 

Antoniowi Gomez Montejano, malarzowi, fotografowi, pisarzowi i Prezydentowi IPA Madryt, 

który zaszczycił nas udziałem w wystawie; Robertowi L., Agnes A., Patrice’owi A., Patricii B., 

Annick B., Thierry’emu D’A., Pierre’owi d’A., Herve’owi G., Philippe’owi G., Ghislaine G.S., 

Lucienowi G., Michelowi L., Marie M., Brunowi P., Florence R., Norze S., Virginii S., Dominique 

B., Julii C., Claude S., Philippe’owi B. z Amiens, którzy będą wiedzieli za co zostali wymienieni… 

Na koniec, podziękowania należą się także Nelly Antoinette, która była pomysłodawcą tej 

inicjatywy i dużą pomocą podczas wydarzenia. Dziękuję, że ofiarowała jeden ze swoich 

obrazów na loterię dla sierocińca policyjnego, który został wygrany przez Frederica Secondi,  

a następnie decyzją laureata przekazany dla sierocińca. 

Dziękuję wszystkim artystom. 

Do zobaczenia za rok, mam nadzieję. 

Servo per Amikeco!      

Jean-Claude Fleury, Prezydent IPA Rhône, Francja.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Relacja z Seminarium o zdarzeniach masowych w Irlandii. 

 

W październiku wybrałem się do Dublina na seminarium dotyczące reagowania w sytuacjach 

zdarzenia masowego zorganizowane przez Sekcję IPA Irlandia. Przeanalizowano sposoby 

działania i wyzwania zaangażowanych w nie, jak również sposoby na poprawę naszych reakcji.  

Po przyjeździe odebrał mnie Chris Cahill, organizator wydarzenia, który zawiózł mnie do Domu 

IPA w północnym Dublinie. Na miejscu była okazja do poznania pozostałych uczestników 

seminarium przy piwie lub trzech.  Jak to często bywa w Irlandii, powrót  z baru po kolacji 

zakończył się w innym barze ok 1 nad ranem. 

Po śniadaniu, które było stosowne do naszego samopoczucia, udaliśmy się rano do placówki 

szkoleniowej niedaleko Phoenix Park, kierowanej przez Obronę Cywilną Irlandii, posiadającej 

rozbudowany ośrodek treningów w warunkach miejskich. 

Pierwszy wykład wygłosił prelegent – gość, Chris z grupy zbrojnej Brytyjskiej Policji Kolejowej, 

który opowiadał o operacjach kontrterrorystycznych w UK. Następnie Dowództwo Operacji 

Specjalnych Garda pochwaliło się swoimi możliwościami bojowymi. Każdy śledczy w Garda 

nosi broń palną, bez względu na funkcję. 

W ostatnich latach zostali wdrożeni jako dodatkowy potencjał bojowy w Dublinie wypełniając 

tym samym lukę pomiędzy funkcjonariuszami nieuzbrojonymi/uzbrojonymi  

a funkcjonariuszami pododdziałów kontrterrorystycznych. Stanowią oni grupę 

doświadczonych i zdolnych funkcjonariuszy, którzy są głodni wiedzy. Ich rutynowe działania 

związane z dysydenckim terroryzmem i przemocą były zaprzeczeniem same w sobie. 

Ostatni wykład dnia wygłoszony był przez głównego negocjatora krajowego na temat 

reagowania w sytuacjach zbrojnego oblężenia, porwań i innych sytuacjach wysokiego ryzyka.  

Dzień drugi otworzył wykład o zakłóceniach porządku publicznego. Sytuacje tego typu to chleb 

powszedni w UK, ciekawie było dowiedzieć się jakie postępy w nauce poczyniła Garda. Jadąc 

na kurs nastawiłem się na tematykę stricte kontrterrorystyczną, ale dobrze było skupić się na 

tym, że zdarzenia masowe mogą wydarzyć się gdziekolwiek. Doprowadziło to do ciągłej reakcji 

medycznej na takie incydenty, włączając wprowadzenie modelu METHANE&JESIP* w całej 

Irlandii.  

 

 

 

 

*model METHANE&JESIP – algorytm postępowania funkcjonariuszy będących pierwszymi na miejscu zdarzenia 

masowego skupiający się na przekazaniu informacji dotyczących miejsca  

i  rodzaju zdarzenia, zagrożeń jakie niesie, dostępu do lokalizacji, poszkodowanych i służb ratunkowych 

niezbędnych na miejscu. 



 

 

 

 

Funkcjonariusze Uzbrojonej Jednostki Wsparcia pojawili się na krótki pokaz swoich 

umiejętności, a po obiedzie zjawili się funkcjonariusze z Wydziału Wsparcia Powietrznego. 

Jednym z nich był sierżant, który zorganizował lądowanie śmigłowca na terenie placówki 

szkoleniowej, aby opowiedzieć o sposobach jego wykorzystania. Świetne doświadczenie. 

Następnie, Specjalny Wydział Śledczy przedstawił swoją rolę w operacjach kontr 

terrorystycznych. Dowiedzieliśmy się o stopniu zagrożenia terrorystycznego w Irlandii oraz  

o podjętych działaniach zapobiegawczych. To kolejny wykład, który „otwiera oczy” i pozwala 

spojrzeć na zagrożenia z jakimi mierzymy się w Wielkiej Brytanii. 

Nazajutrz wybraliśmy się na wycieczkę do Miejskiego Centrum Komunikacji w Dublinie, 

następnie do Komendy Regionalnej w Dublinie na spotkanie z zastępcą komendanta Leahy  

w celu omówienia strategii działania podczas zdarzenia masowego. Z punktu widzenia 

dowódcy liniowego, było to interesujące dowiedzieć się o rodzajach sytuacji jakie się 

wydarzają, a szczególnie ciekawym doświadczeniem było dowiedzieć się, że zadania 

funkcjonariusza najniższego szczebla to element większej układanki. Po tym udaliśmy się na 

stację Kevin Street, gdzie mogliśmy podziwiać ciekawą kolekcję IPA w głównym holu. 

Odbyliśmy także pogadankę z funkcjonariuszem Policji z Irlandii Północnej na temat stresu 

pourazowego. Odnotowałem sobie kilka kluczowych punktów dotyczących czynników 

stresowych, które mogą nagromadzić się i aktywować w nieoczekiwanym momencie, a także 

o tym jak ważna jest praca z emocjami. 

Później, po południu, mieliśmy okazję zwiedzić destylarnię Teeling Whiskey i zasmakować ich 

wyrobów. Następnie odwiedziliśmy Pomnik Poległych funkcjonariuszy Garda na zamku  

w Dublinie. Kilkoro z wymienionych to bliscy, przyjaciele lub znajomi funkcjonariuszy Garda, 

którzy nam towarzyszyli, a każda historia to przykład niesamowitego bohaterstwa. 

Czwartego dnia rozpoczęliśmy od wykładu na temat ataków epilepsji, i tego jak błędnie mogą 

być odbierane jako ataki agresji. Dla każdego była to ważna lekcja, a ja już przedstawiam ten 

temat moim kolegom w Londynie. 

Następnie funkcjonariusze Jednostki Nagłego Reagowania Garda omówili proces wdrażania 

procedur medycznych. Przy współpracy z Ratownictwem Medycznym Irlandii udało się 

wykształcić wykwalifikowanych ratowników do działań w sytuacjach wysokiego zagrożenia. 

Omówili nam ważniejsze interwencje ratujące życie w sytuacjach poważnych urazów  

i tamowania krwotoków. Były też ćwiczenia praktyczne. 

Obrona Cywilna Irlandii użyła swoich dronów aby zaprezentować swoje możliwości podczas 

działań poszukiwawczych i ratunkowych. Omówiliśmy zalety i wyzwania użycia dronów, 

efektem czego jest bogactwo wiedzy na temat możliwości wykorzystania dronów  

w działaniach policyjnych. I w końcu, czymże byłaby wizyta w Dublinie bez wycieczki do 

browaru Guinness.  

 



 

 

 

 

Niestety tydzień zbyt szybko dobiegł końca. Ostatni dzień rozpoczęliśmy od wizyty  

w komendzie Garda, w mundurach wyjściowych do zdjęć, oraz na spotkanie z z-cą 

komendanta McPartlin’em.  

Na korytarzach komendy widać było zadziwione twarze kiedy przechadzaliśmy się  

w naszych mundurach. 

Kurs był wspaniały – poszerzyłem swoją wiedzę o mnóstwo zagadnień, które znajdą finał  

w mojej codziennej pracy. Mam ogromny szacunek dla moich przyjaciół z Garda, sytuacje,  

z którymi stykają się codziennie dorównują wszystkiemu  co spotykamy w Londynie. 

 

Chris Duncombe, IPA UK. 

 

 

Wiadomości z Sekcji IPA Afryka Południowa. 

 

 

34. Spotkanie Zarządu Krajowego 

W dniach 7-11 listopada w mieście Modimolle, 140 km na północ od Pretorii, odbyło się 34. 

Spotkanie Zarządu Krajowego Sekcji IPA Afryka Południowa. 

Kluczowe rozmowy skoncentrowały się wokół tego gdzie my, jako sekcja, odnajdujemy się  

w odniesieniu do naszych trzech strategii, a mianowicie: 

 Aspekty społeczne i kulturowe – Czy nasze działania przyciągają nowych członków,  

i czy jednocześnie wywołują zadowolenie obecnych członków sekcji tym co oferujemy? 

 Obowiązki społeczne i dotyczące opieki społecznej – czy jako organizacja non-profit 

wypełniamy ten cel jako wartość dodaną i czy przynosi on korzyść potrzebującym. 

 Marketing i rekrutacja – Czy rozumiemy potrzeby grupy docelowej, młodszych 

członków, i czy nasza oferta jest dostosowana do rekrutacji nowych członków, przy 

jednoczesnym utrzymaniu istniejącej bazy członków? 

Na podstawie dogłębnej dyskusji zidentyfikowaliśmy cztery istotne czynniki sukcesu, które 

zdeterminują przyszłe kierunki działania Sekcji: 

 Czym jest IPA jako produkt – Czy znamy i rozumiemy naszą ofertę jako Stowarzyszenie, 

co możemy zaoferować naszym członkom, aby zachęcić ich do przystąpienia do IPA czy 

pozostania w nim? 

 Gdzie chcemy być za 5-10 lat (nasza wizja). 

 Jak możemy poprawić komunikację i marketing? 



 

 

 

 W jaki sposób możemy zapewnić, że więcej członków zaangażuje się i weźmie udział  

w organizowanych  aktywnościach? Na których aktywnościach powinniśmy się skupić? 

W tym celu stworzyliśmy cztery grupy robocze składające się ze wszystkich obecnych 

delegatów, których celem jest zapewnienie skonsolidowanego przeglądu przydzielonych 

tematów w ciągu najbliższych kilku tygodni, abyśmy mogli sfinalizować naszą strategię na 2020 

rok. Ogromne emocje wzbudziło to, że jako Sekcja możemy przenieść IPA na kolejny poziom 

dzięki niestandardowym inicjatywom. 

Program pomocy społecznej IPA Afryka Południowa. 

Narodowy Komitet Wykonawczy wcześniej tego roku podjął decyzję, że kolejne posiedzenia 

Zarządu Krajowego będą zbieżne z projektem Community Outreach, który jest dostosowany 

do naszego celu  strategicznego dotyczącego pomocy społecznej. 

W tym roku pierwszy projekt pomocy Komitetu Wykonawczego ukierunkowany był na 

wsparcie Domu Dziecka Abraham Kriel w Modimolle w sobotę 9 listopada2019 r. 

W domu mieszka 170 dzieci w wieku od niemowlęcego do 18 lat.  

Sekcja IPA Afryka Południowa wybrała Dom Dziecka Abraham Kriel, ponieważ przyjmuje on 

dzieci bez względu na wyznanie i otacza je odpowiednią opieką, biorąc pod uwagę konstytucję 

kraju, aby zapewnić im odpowiedni rozwój fizyczny, edukację, a także zaspokoić ich 

podstawowe potrzeby. 

Do projektu wybraliśmy Dom Niemowlaka, gdzie mieszka ósemka niemowląt, które uznaliśmy 

jako najbardziej potrzebujące. 

Sekcja IPA Afryka Południowa ofiarowała 1600 euro w formie gotówki, artykułów dla 

niemowląt oraz mikrofalówkę do Domu Niemowlaka. 

Koordynatorką projektu była Tessa Deyzel, Sekretarz Generalna IPA Afryka Południowa. 

 

Hendrik (Vossie) Vos, Prezydent IPA Afryka Południowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obchody 25-lecia IPA na Dolnym Śląsku. 

 

W dniu 26 października 2019 r. Dolnośląska Grupa Wojewódzka IPA we Wrocławiu świętowała 

25-lecie w Szklarskiej Porębie. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Wojewody 

Dolnośląskiego; Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; 

Prezydent Jeleniej Góry; Burmistrz Miasta Piechowice; Komendant Miejski Policji W Jeleniej 

Górze; Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku; Z-ca Dowódcy Placówki Straży Granicznej  

w Kłodzku; reprezentanci NSZZP woj. Dolnośląskiego, delegacje zagraniczne policjantów  

z Irlandii, Walii i Włoch oraz przedstawiciela świata nauki z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Prezydium Sekcji Polskiej IPA, 

reprezentanci Grup Wojewódzkich SP IPA oraz Regionów IPA zaprzyjaźnionych z Dolnym 

Śląskiem. 

Ćwierć wieku istnienia organizacji jest zawsze okazją do podsumowań, ale też do 

zaprezentowania jej dorobku. Uroczystości jubileuszu rozpoczęły się więc od przedstawienia 

krótkiego rysu historycznego IPA na Dolnym Śląsku i bieżących projektów prowadzonych przez 

Stowarzyszenie. Przy tej okazji wręczono okolicznościowe podziękowania dla przedstawicieli 

urzędów i instytucji z którymi DGW IPA współpracuje na co dzień.  

Podczas uroczystości w imieniu Ministra Sportu przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego 

wręczył naszemu koledze Fryderykowi Orepukowi odznakę honorową „Za Zasługi dla 

Turystyki”. Certyfikatami XX-lecia członkostwa w IPA zostali uhonorowani z kolei 

przedstawiciele Regionu IPA Kłodzko – koledzy Ryszard i Leszek Szczuccy.  

Podczas uroczystości Prezydent SP IPA poinformował również, że nasz kolega Tomasz Lewicki 

z Regionu IPA Głogów zajął 1. miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym IPA 

organizowanym przez Sekcję Światową IPA, w którym udział wzięło 600 uczestników z 65 

krajów. 

25 lat działalności organizacji jest perspektywą, która daje satysfakcję twórcom i animatorom 

intensywnej działalności na kolejne lata.   

    

Tekst: B. Majchrzak, Tłumaczenie: M. Sługocki, Zdjęcia: T. Lewicki, IPA Polska. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Goście z Australii przyjęci przez IPA Słowenia. 

 

Członek IPA Australia Ian Hicks wraz z żoną odwiedzili Słowenię w październiku, a wspaniałą 

opieką objął gości Viktor Zupančič, długoletni członek IPA Słowenia, który pracuje w Sztabie 

Generalnego Dyrektoriatu Policji w Ljubljanie. 

Goście przyjechali do Ljubljany z Dubrownika, gdzie odbył się 64. Kongres Światowy IPA. Na 

szczęście Słowenia jest na tyle małym krajem, że w krótkim czasie można zwiedzić większość 

atrakcji turystycznych. Viktor wspólnie z żoną Niną przygotowali ciekawy program dla 

australijskich gości, który był wypełniony aktywnościami. Dzień po przyjeździe podziwiali 

wspaniałe krajobrazy Gorenjska. „Najpierw zatrzymaliśmy się w kościele w Brezje, następnie 

pojechaliśmy do Šobčev bajer. Dalej udaliśmy się w kierunku Bled, gdzie mieliśmy okazję do 

zrobienia kilku zdjęć i zasmakować słynnego lokalnego ciasta ‘kremšnita’ podziwiając 

wspaniały widok zamku. Pojechaliśmy także nad jezioro Bohinj i Kranjska Gora aż do jeziora 

jasna. Wycieczkę zakończyliśmy nad wodospadem Peričnik w Mojstranie.” 

Nasi goście odwiedzili także wybrzeże (Primorska), gdzie zatrzymali się w zamku Socerb aby 

podziwiać widok na morze. „W Izoli spacerowaliśmy nad Zatoką Szymona, zwiedziliśmy 

Strunjan nad Zatoką Księżyca i podziwialiśmy błękit morza. Później skręciliśmy miajając Piran, 

Portorož i Lucija zanim wróciliśmy do Ljubljany. Na zakończenie dnia odwiedzili grotę solną  

w Ljubljanie – była to ich pierwsza wizyta w takim miejscu”, relacjonuje Viktor. 

Wizyta przyjaciół z Australii była krótka, lecz wystarczająca aby zwiedzili większość kraju. 

Oczywiście nie mogliśmy pominąć jaskini Postojna. W regionie Štajerska Karl Petelinšek i Anita 

Kovačič Čelofiga przywitali ich w imieniu Sekcji IPA Słowenia. Zgodnie z tradycją zatrzymali się 

w Trojane gdzie mieli okazję skosztować naszego największego pączka. Karl oprowadził gości 

po swoim domu ze wspaniałymi widokami, zwierzętami oraz ogromną kolekcją medali 

zdobytych w różnych dyscyplinach sportowych. Anita czekała na naszych przyjaciół  

w Mariborze, gdzie wymienili się prezentami i zwiedzili jedną z największych piwnic winnych 

w Europie. Jak stanowi zwyczaj w regionie Štajerska należało także skosztować lokalnego wina. 

W drodze do Ljubljany obowiązkowym przystankiem była fontanna piwna w Žalcu, gdzie 

kranjska kiełbasa wspaniale smakuje z piwem. 

Sobota minęła na zwiedzaniu Ljubljany. Najpierw zdjęcia z umundurowanym policjantem przy 

gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Następnie spacer po mieście, Potrójnym 

Mostem, przez rynek, mostem Smoczym i stare miasto. Zwiedzanie zakończyła kawa  

z widokiem na zamek na drapaczu chmur, gdzie Viktor wręczył Ianowi i Ninie specjały Słowenii 

i pamiątki. Po południu przyszedł czas na pożegnanie i obietnicę kolejnego spotkania. Uczucie 

szczęścia i satysfakcji były wzajemne. 

 

 

 



 

 

 

Zakochaj się w Słowenii! Dlaczego warto tu przyjechać? 

Ten ukryty klejnot Europy ma wszystkie walory historyczne i kulturowe starego świata, jednak 

nieobecna jest tu turystyka masowa. Słowenia jest krajem gościnnych ludzi, wspaniałej 

przyrody i niesamowitego jedzenia.  

Oprócz tradycyjnych atrakcji turystycznych jest wiele miejsc i wydarzeń wartych zobaczenia, 

jak na przykład tradycyjny karnawał w Ptuj. Jaskinia Postojna, w której występuje odmieniec 

jaskiniowy, jest bardzo znana. Nie powinniście także ominąć jeziora Bled (szczególnie polecane 

dla romantyków), naszego najwyższego szczytu Triglav i idrija, miasta słynącego z ręcznie 

robionej koronki oraz kopalni rtęci, która wpisana jest na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO.  

Maribor, w którym turystyka ciągle się rozwija, jest domem najstarszego wina na świecie,  

a mieszkańcy tego regionu często żartują, że alkohol czuć w powietrzu. Małe miasto Piran nad 

brzegiem morza zachwyci was wyjątkowa architekturą i wspaniałą kuchnią. 

Pomimo, że jest jednym z mniejszych krajów, Słowenia skrywa wiele nienaruszonych miejsc 

przyrody – ponad połowa powierzchni kraju to lasy. Wybierając się na pieszą wędrówkę nie 

zapominajcie o tradycyjnej słoweńskiej kuchni, która jest szczególnie smaczna w regionie 

Prekmurje.   

 

Viktor Zupančič, IPA Słowenia. 

Anita Kovačič, Relacje Społeczne, IPA Słowenia. 

 

 

Chris Heathcote z IPA UK o swojej podróży po Europie  

z niewielką pomocą IPA. 

 

We wrześniu 2019 r. wysłałem do centrali Sekcji IPA UK dwa formularze podróżne, jeden do 

Niemiec i jeden do Słowenii.  

17 października, z moją partnerką Sarah wylądowaliśmy w Słowenii. Marjan Prah-Podborški, 

członek IPA, Vice-Prezydent Sekcji Słowenia, emerytowany detektyw, przywitał nas uprzejmie 

na lotnisku w Ljubljanie i przewiózł nas po mieście zanim odstawił nas do hotelu.  

Nazajutrz spotkaliśmy go ponownie wraz z Mihaelem Burilovem – także członkiem IPA, w ich 

biurze, skąd udaliśmy się na wycieczkę po jednym z komisariatów Policji, gdzie spotkaliśmy ich 

dwóch kolegów, którzy nadzorowali policjantów wydziału patrolowego. Pokazali nam pojazdy 

policyjne i pomieszczenia dla zatrzymanych. 



 

 

 

Następnie mieliśmy przyjemność skosztować tradycyjnego słoweńskiego obiadu: kiełbasy  

z kaszą gryczaną z lokalnym piwem. Otrzymaliśmy mnóstwo wskazówek i porad na temat 

wszelkich rozrywek z jakich możemy skorzystać podczas pobytu w Słowenii. Skorzystaliśmy  

z jednej z sugestii i poszliśmy na spacer wąwozem Vintgar, który był wyjątkowo piękny. 

Marjan stanął na wysokości zadania, pomagając nam bardziej niż mogliśmy się spodziewać. 

Zawiózł nas z Ljubljany do Bled na północnym wschodzie kraju, pokazał nam jezioro, pomógł 

wynająć samochód i zakwaterować się w hotelu. To był początek wspaniałych pięciu dni  

w Słowenii. Spacerowaliśmy po Triglavskim Parku Narodowym i zwiedziliśmy jaskinie Skocjan  

w dolinie Soca. 

Jesteśmy wdzięczni Sekcji IPA Słowenia, a w szczególności Marjanowi. Gdybym wiedział 

wcześniej, skorzystałbym z propozycji Marjana, który zaproponował pobyt w domu gościnnym 

IPA w Ljubljanie. 

22 października wyruszyliśmy do Niemiec. W Baden-Württemberg członek IPA z oddziału 

Rastatt & Baden-Baden, prawie emerytowany funkcjonariusz ruchu drogowego, Tom Eck, już 

zdążył pomóc nam w znalezieniu kempingu w Black Forest. Spotkaliśmy go pierwszego dnia, 

kiedy to, znając nasze zamiłowanie do wędrówek, zabrał nas na przechadzkę nad miastem 

Baden-Baden do ruin zamku Hochenbaden i na wzgórze Battert, z którego, kiedy mgła ustapiła, 

roztoczył się wspaniały widok. 

Następnie pojechaliśmy na strzelnicę policyjną, gdzie poznaliśmy instruktora strzelectwa 

Rolanda Herr’a oraz  kolegę z IPA Uwe Greinachera. Ku naszemu zaskoczeniu, pozwolili nam 

oddać kilka strzałów ze standardowego pistoletu na wyposażeniu policjantów Heckler&Koch. 

Sarah zawstydziła mnie swoją skutecznością strzelecką, chociaż wcześniej nigdy nie strzelała! 

Później Tom wykorzystał swoją znajomość terenu i zabrał nas na spacer po centrum Baden-

Baden. Podpowiedział nam kilka pomysłów na spożytkowanie czasu, zarówno tutaj, jak  

i później w Black Forest, gdzie mieliśmy się udać naszym kamperem. Za jego sugestią 

pojechaliśmy autostradą Black Forest ciesząc oczy fantastyczną jesienną scenerią, a następnie 

weszliśmy na górę Feldberg – najwyższą w regionie.  

Chciałbym zasugerować aby więcej kolegów z IPA i policjantów nawiązywało kontakt  

z przyjaciółmi z innych krajów, i tym samym mogło cieszyć  się możliwościami jakie ze spotkań  

i towarzystwa. 

Marjan i Tom – dziękuję wam za wspaniały czas w waszych krajach. Zaoferowałem, że 

odwzajemnię się za to, kiedy przyjadą do Londynu.      

Chris Heathcote, IPA UK. 

 



 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

Postępy w sprawie porozumienia pomiędzy IPA  

a Światowym Stowarzyszeniem Detektywów. 

 

W sierpniu 2019 roku IPA oraz Światowe Stowarzyszenie Detektywów (WAD) podpisały 

porozumienie, w którym obie organizacje zgodziły się wzajemnie promować członkostwo  

w swoich stowarzyszeniach. 7 listopada 2019 r. nowo wybrany Prezydent WAD, Dan Rusu, 

wręczył oprawioną kopię porozumienia Prezydentowi Sekcji IPA Rumunia Florinowi Olaru. 

Obie strony zgodziły się wzajemnie wspierać zgodnie z ustaleniami postanowienia i mają 

nadzieję zaprezentować nowe narzędzia i programy dla członków, jak również przyciągnąć 

młodych funkcjonariuszy w szeregi IPA. Emerytowani funkcjonariusze są także mile widziani  

w szeregach WAD. Uzgodniono także organizowanie wspólnych seminariów na tematy 

ciekawe dla obu organizacji. 

Współpraca pomiędzy IPA i WAD jest możliwa dla wszystkich sekcji ogólnoświatowo. 

May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

Dan Rusu, Prezydent WAD. 

 

 

Uznania Zawodowe na Kongresie Światowym 2019. 

 

Gratulacje dla następujących Sekcji IPA za ich uznanie za organizację wysokiej jakości 

policyjnych i IPA Seminariów Zawodowych/Konferencji w 2018 roku: 

Seminaria Zawodowe i Konferencje policyjne 

IPA Austria    IPA Argentyna 

IPA Bośnia i Hercegowina  IPA Chorwacja 

IPA Grecja    IPA Węgry 

IPA Włochy    IPA Mołdawia 

IPA Polska    IPA Rumunia 

IPA Serbia    IPA Hiszpania 

IPA Ukraina 



 

 

 

Seminaria Zawodowe i Konferencje IPA 

IPA Izrael   IPA Mozambik   IPA Szwecja 

 

Podczas uroczystej kolacji 64. Kongresu Światowego IPA w Cavtat w Chorwacji, 

Przewodnicząca Komisji Zawodowej 2015-2019, May-Britt Ronnebro, przedstawiła Certyfikaty 

Uznania dla szesnastu Sekcji IPA, które zorganizowały znakomite seminaria i konferencje. 

Każda sekcja jest proszona o zgłaszanie liczby seminariów i uczestników, w tym tematów  

z wydarzeń szkoleniowych w raporcie postępów każdego roku. 

Trzy Sekcje zgłosiły szkolenie członków Zarządu Krajowego i Regionalnego w zakresie 

umiejętności komunikacyjnych i technik spotkań. 

Trzynaście uznanych sekcji przeprowadziło dalsze szkolenia dla członków IPA, a w niektórych 

przypadkach i innych funkcjonariuszy organów ścigania, na tematy, które można 

zidentyfikować jako nowe lub będące przedmiotem szczególnego zainteresowania 

społeczności policyjnej w ich części świata. Ponadto w kilku innych sekcjach niewymienionych 

powyżej zgłoszono opcje szkolenia dla członków IPA w obiektach krajowych lub 

międzynarodowych. Weryfikacja tych seminariów została przeprowadzona przez niezależnych 

wykładowców na pięciu uniwersytetach/szkołach policyjnych w Europie, USA i Australazji. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich sekcji które wspierają filar zawodowy IPA! 

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że w roku 2018 ponad 30 tys. członków IPA mogło doskonalić 

się zawodowo dzięki sekcjom IPA, plus kolejny tysiąc członków, którzy uczestniczyli  

w szkoleniach w naszym centrum szkoleniowym w Gimborn. Jest to znaczący wzrost o 12 tys. 

osób przeszkolonych w porównaniu do roku ubiegłego.       

May-Britt R. Ronnebro, była Przewodnicząca Komisji Zawodowej. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nagroda World Class Policing. 

 

Z ogromną radością odebrałam zaproszenie do udziału w pierwszej Gali Nagrody World Class 

Policing, która miała miejsce w sali balowej Hotelu Grosvenor w Londynie 11 listopada 2019 r. 

Tematem wieczoru były wyobraźnia, innowacyjność oraz zapał w działaniach policyjnych. 

Funkcjonariusze, którzy zawsze szukają nowych sposobów rozwiązywania problemów i dbania 

o bezpieczeństwo publiczne. 

Stephen Kavanagh QPM (Królewski Medal Policji), DL, były Szef Policji hrabstwa Essex, 

Przewodniczący Komitetu Sterującego Nagrody World Class Policing rozpoczął uroczystości 

wieczoru przedstawiając krótką genezę nagrody. Wpłynęło blisko 200 zgłoszeń 

nominowanych do nagrody. Mike Bush, Szef nowozelandzkiej Policji ogłosił, że Komitet wybrał 

6 spośród 54 finalistów, którzy otrzymali uznanie „Najwyższej Pochwały”: 

 Mentorzy Społeczni – program Policji Durham, UK; 

 Przegląd policyjny 2018 – Konsultacje Społeczne – Policja Irlandii Północnej; 

 Pierwsze drinki: pierwsze wrażenia – ograniczenie krzywdy poprzez zaangażowanie 

Policji – Policja Queensland we współpracy z Uniwersytetem Griffith, Australia; 

 Reakcja miasta Exeter na atak terrorystyczny na synagogę – Policja Devon i Kornwalii; 

 Operacja „Limelight” i „Porozumienie organów ścigania US/UK przeciw okaleczaniu 

żeńskich narządów płciowych”(FGM) – Policja i Straż Graniczna UK, Agencja 

Bezpieczeństwa US i FBI; 

 Operacja „Stalker” – Policja Anty-Narkotykowa Dubaju; 

Konferansjerem przez pozostałą część wieczoru był redaktor BBC Jeremy Vine. 

Laureaci Nagród: 

 Program Mobilności – Policja Nowej Zelandii; nagrodę wręczył James Slessor, 

Dyrektor Zarządzający firmy Accenture Globalne Bezpieczeństwo. Program został 

przedstawiony podczas Kongresu Światowego IPA w Auckland w Nowej Zelandii  

w 2016 roku. Program wykorzystuje smartfony i specjalnie zaprojektowane policyjne 

aplikacje aby umożliwić policjantom pracującym na ulicy szybszą i bezpieczniejszą 

wymianę informacji. Program wprowadzono w 2013 roku. Wydano ponad 10,500 

urządzeń mobilnych funkcjonariuszom, co przyniosło wzrost wydajności o ponad pół 

miliona godzin rocznie. 

 Moonshot – Powstrzymywanie przestępców i ochrona społeczności – Policja Norfolk; 

Nagrodę wręczył Prezes Chorus Intelligence, Boyd Mulvey. Operacja stosuje taktyki, 

które łączą innowacyjne wykorzystanie informacji, specjalistycznych szkoleń  

 



 

 

 

 

i technologii, takich jak praca dynamiczna czy identyfikacja tablic rejestracyjnych 

(Automatic Number Plate Recognition) w celu osiągnięcia natychmiastowych 

rezultatów. W ciągu sześciu miesięcy dokonano 1084 aresztowań, skonfiskowano 1179 

pojazdów, odebrano 827 zgłoszeń wywiadowczych, ujawniono 1450 wykroczeń 

drogowych, odzyskano ponad 1 mln funtów skradzionego mienia. 

 Operacja Polarity – Policja Bedfordshire – Jednostka Operacji Specjalnych 

wschodniego regionu; nagrodę wręczył Paul Grady, Szef Policji w grant Thorntorn. 

Cyber atak na Sony i PlayStation w Stanach Zjednoczonych w Boże Narodzenie 2014 

roku miał wpływ na klientów na całym świecie. Trzyletnie międzynarodowe śledztwo 

było przełomowe i zaowocowało powołaniem kilku jednostek krajowych oraz baz 

danych dla wsparcia podobnych spraw w przyszłości. 

 Projekt pomocy – Policja Queensland; nagroda wręczona przez Andy’ego Lea, 

Kierownik działań policyjnych w KPMG. Opracowanie i wdrożenie szkoleń z taktycznej 

pierwszej pomocy dla około 11 tys. policjantów w Queensland pozwoliło uratować 

ponad 15 osób, a szybszy powrót do zdrowia był możliwy dla znacznie większej ilości 

osób. 

 Zatrucia 2018 – Grupa koordynacji strategicznej lokalnego forum odporności  

w Wiltshire; nagrodę wręczył Nick Mcdonald, Kierownik doradczy (Grupa służb 

ratunkowych) w Sopra Steria. Otrzymali nagrodę w uznaniu ich wspaniałą postawę 

podczas ataków środkiem „nowiczok” w 2018 roku w Salisbury i Amesbury. Zamach na 

życie byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę w marcu 2018 roku oraz 

późniejszy atak na miejscowych obywateli Charliego Rowley i Dawn Sturgess zwróciły 

uwagę całego świata. 

 Operacja Encompass – Policja Devon i Kornwalii wspólnie z organizacją charytatywną 

Operacji Encompass; nagrodę wręczył Allan Fairley, Dyrektor zarządzający 

bezpieczeństwem publicznym w Accenture. Operacja oparta na współpracy  

w najbardziej efektywny sposób, umożliwia Policji i szkołom zapewnienie najlepszego 

wsparcia dzieciom narażonym na przemoc domową lub nią dotkniętym. W 17 

jednostkach, gdzie wprowadzono operację, wsparcie otrzymało 46 500 dzieci. 

Wieczór był niezwykle inspirujący. Nagroda World Class Policing jest fantastycznym sposobem 

na docenienie najlepszych działań policyjnych i wdrażanych programów w skali światowej. 

Przy okazji spotkałam członków IPA i funkcjonariuszy Policji z Australii, Nowej Zelandii, Dubaju, 

Irlandii, Chile oraz UK, którzy zainteresowani byli wstąpieniem w nasze szeregi. Pomysłodawca 

Nagrody, Bernhard Rex, zaproponował aby IPA przyłączyła się do organizacji Gali World Class 

Policing w 2020 roku. Temat do przedyskutowania przez IEB.    

May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

 



 

 

 

 

             

POSŁOWIE: 

 

Ponieważ rok 2019 zbliża się do końca, z przyjemnością mogę powiedzieć, że w mijającym roku 

zanotowaliśmy 7% wzrost liczby artykułów nadesłanych przez sekcje oraz 9 kolejnych sekcji, 

które włączyły się w tworzenie Newslettera – dziękuję Wam wszystkim! 

Większość artykułów traktuje o wydarzeniach i ukazują olbrzymią różnorodność. W ubiegłym 

miesiącu miałam przyjemność wziąć udział w jednym z takich wydarzeń, kiedy wybrałam się  

z moją córką Isabelle na zawody w łyżwiarstwie szybkim w Lausanne. Na miejscu spotkałam 

Wice Prezydenta IPA Szwajcaria Jean-Claude Gilliand’a z żoną Beatrice, którzy także przyjechali 

podziwiać sportową rywalizację, po której zabrali mnie na coroczne ‘Soiree Choucroute’ 

(kiszenie kapusty) w IPA Vaud. Muszę przyznać, że kiszonej kapusty nie jadłam przez 10 lat,  

a zabawne było wziąć udział Niemce mieszkającej w Anglii w kiszeniu kapusty w Szwajcarii, ale 

było to bajeczne, pokazujące radość i życzliwość z wydarzeń towarzyskich IPA na całym 

świecie.  

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


