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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Odkąd zostałem wybrany na członka Zarządu Międzynarodowego IPA w październiku 

2019 r. często pytają mnie jak to jest. Nie jest to dokładnie tym czego się 

spodziewałem; jest tym i wiele więcej. Nagłe uświadomienie sobie, że reprezentujesz 

największą organizację policyjną na świecie, było zarówno przypływem adrenaliny, jak 

i budzącym lęk doświadczeniem. Najlepiej dzielić się doświadczeniami, i mam to 

szczęście, że dołącza do mnie tak wspaniały zespół IEB, w skład którego wchodzą 

zarówno wybitne osoby, jak i doświadczeni ambasadorzy IPA. Każdy dzień jest 

wyzwaniem, a każde wyzwanie stanowi okazje do promowania i ulepszania IPA. 

Na przykład w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy wiadomość email od Wall Street Journal 

z pytaniem: „dlaczego Policja w USA zabija na służbie o wiele więcej ludzi niż Policja 

w innych rozwiniętych krajach?” Nasz Prezydent odpowiedział elokwentnie, jak 

zawsze, podkreślając, że jesteśmy Stowarzyszeniem przyjaźni, i że w przypadku 

niedawnego zachowania kilku policjantów w USA pokładamy zaufanie w systemie 

prawnym USA w celu właściwego prowadzenia dochodzeń i zapewnienia 

sprawiedliwości. Pytanie to jednak spowodowało, że sięgnąłem do korzeni jako 

międzynarodowy trener samoobrony policji i poddałem rozważaniu wiele wyzwań 

stojących przed nowoczesną Policją we wszystkich naszych jurysdykcjach. 

Zabicie Floyda George’a było bezsprzecznie złe, ale pytanie, które my, Policja 

powinniśmy zadać brzmi: dlaczego popełniono błąd? Ta historia zajęła 

międzynarodowe media i doprowadziła do protestów i zamieszek na całym świecie. 

Kiedy piszę ten artykuł, Londyn jest oblegany przez aktywistów, którzy dewastują 

pomniki i ścierają się z Policją. 

Policja zmieniła się, a wraz z rozwojem mediów społecznościowych, globalizacją  

i takim ekstremistycznym aktywizmem czasami kładzie się większy nacisk na badanie 

kultury policjanta niż łapanie złych ludzi. W książce „Koniec Policji” profesor Alex Vitale 

pisze „w jaki sposób policja zagraża nam i dlaczego musimy znaleźć alternatywę”. 

Książka ta próbuje zainicjować dyskusję publiczną, ujawniając skażone pochodzenie 

współczesnej Policji jako narzędzie kontroli społecznej. Oczywiście nie zgadzam się  

z perspektywą profesora Vitale, ale wiem, że działania policyjne, jakie znamy, są 

badane przez wiele aspektów społecznych. Jesteśmy pod presją, aby stać się 

wszystkim dla wszystkich ludzi; trudne zadanie, które jest właściwie niemożliwe do 

wykonania. 

Każdy z nas składał przysięgę wstępując w szeregi Policji; uroczyste i moralne 

zobowiązanie do zwalczania przestępczości i wykroczeń w naszych społecznościach. 

Ten prawy wbudowany kod zmotywował nas do ochrony i służby, za co niektórzy nasi  



 

 

 

koledzy zapłacili najwyższą ofiarę. Gdy świat i jego ideologie się zmieniają, być może 

Policja musi się zmienić, aby sprostać współczesnym wymaganiom społecznym. 

Albert Einstein kiedyś powiedział, że „świat jest bardziej zagrożony przez tych którzy 

tolerują lub zachęcają do zła, niż przez tych, którzy je popełniają”. 

Jako obrońcy ludzkości przez ostatnie kilka stuleci, my, Policja, byliśmy świadkami zła 

w najgorszej postaci. 

Mając ponad 372 tysiące członków na całym świecie, IPA ma miliony lat 

doświadczenia w Policji, a dzięki naszym połączeniom i zasięgowi geograficznemu być 

może jesteśmy dobrze przygotowani do zaoferowania pomocy w strategiach 

dotyczących przyszłości Policji. IBZ Gimborn ogłosił niedawno swoje ponowne 

otwarcie po Covid-19, co jest rzeczywiście bardzo mile widzianą wiadomością. To 

centrum doskonałości jest kluczowym fundamentem IPA i filarem naszej przyszłości. 

Ich nowe innowacyjne seminaria internetowe przybliżają Gimborn i dają nam 

wszystkim możliwość wykorzystania i podzielenia się bogatą wiedzą IPA. 

Wszyscy jesteśmy różni, ale wszyscy jesteśmy tacy sami. Wyznajemy te same 

wartości i służymy tej samej misji w życiu. Tak jak służymy naszej lokalnej społeczności 

poprzez działania policyjne, służymy sobie wzajemnie za pośrednictwem IPA rękami 

przyjaźni. Oczywiście życie czarnych ma znaczenie, podobnie jak życie białych ma 

znaczenie; ale niebieskie życie też ma znaczenie.  

  
Mick Walsh, Skarbnik IPA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Czarnogóra, pierwszy kraj w Europie bez COVID-19. 

Po tygodniu bez odnotowanych nowych przypadków zakażenia wirusem COVID-19, 2 

czerwca Czarnogóra ogłosiła koniec stanu epidemii, stając się tym samym pierwszym 

krajem europejskim bez koronawirusa. 

Czy to dlatego, że mamy niewielką populację (650 tyś. mieszkańców), czy dlatego, że 

w naszym kraju wszyscy dobrze współpracowaliśmy w walce z pandemią  

i rygorystycznie przestrzegaliśmy wszystkich środków przyjętych przez nasz rząd  

i Krajowy Organ Koordynacyjny? A może to nasza Policja, która wraz z innymi 

organami państwowymi skutecznie wdrożyła zarówno środki zapobiegawcze, jak  

i ograniczające wobec wszystkich tych, którzy nie zastosowali się do poleceń i środków 

KOK? Prawdopodobnie dzięki połączeniu wszystkich powyższych elementów udało 

nam się zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Jesteśmy z tego bardzo dumni! 

Nasza Sekcja IPA, która na początku marca z przykrością informowała o odroczeniu 

Igrzysk IPA 2020, była bardzo aktywna podczas pandemii koronawirusa. Chcieliśmy, 

aby wirus przeminął jak najszybciej, mając nadzieję, że wszyscy szybko wrócimy do 

regularnych wydarzeń naszej dużej rodziny IPA. 

Nasi członkowie oddają się pracy humanitarnej i pomagają innym agencjom rządowym 

w pomocy potrzebującym. Przeprowadziliśmy kilka akcji humanitarnych: między 

innymi pomoc emerytom policyjnym, dobrowolne oddawanie krwi, przekazywanie 

sprzętu ochronnego i funduszy funkcjonariuszom Policji. 

Dzięki tym działaniom, wspólnie z Czerwonym Krzyżem Czarnogóry, przekazaliśmy 

szereg środków spożywczych i innych paczek emerytom z naszych służb, osobom 

cierpiącym z powodu trudności finansowych. 

We współpracy z Centrum Klinicznym Czarnogóry, Centrum Transfuzji Krwi Podgorica 

i Towarzystwem Honorowych Dawców Krwi przeprowadziliśmy kampanię oddawania 

krwi, w której duża liczba naszych członków przyczyniła się do tej wielkiej akcji, która 

miał miejsce w naszym kraju podczas pandemii. 

Na zaproszenie naszych drogich kolegów z Sekcji w budowie - IPA Albania, na 

wspólnym przejściu granicznym między dwoma krajami, Bozaj-Hani Hoti, zostały  



 

 

 

przekazane maski ochronne dla funkcjonariuszy Straży Granicznej obu krajów. 

Wydarzenie to potwierdziło szczerą przyjaźń między naszymi Sekcjami i podkreśliło 

poparcie dla dalszej współpracy i profesjonalizmu funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

To tylko część działań, które przeprowadziliśmy, aby uszanować nasze wspólne motto, 

które jednoczy nas w rodzinie IPA SERVO PER AMIKECO!, więc niech służy nam 

wszystkim na dobre.         

Vojislav Dragovic, Prezydent IPA Czarnogóra.  

 

 

Wiadomości z Sekcji w budowie - IPA Albania.  
 

Konsekwencje obecnej pandemii Covid-19 są trudne na całym świecie w odniesieniu 

do utraty życia ludzkiego, strat ekonomicznych, a także w dziedzinie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. 

Środki wprowadzone w celu zwalczania koronawirusa spowodowały, że wiele działań, 

spotkań i wizyt zostało odwołane lub przełożone. Pandemia nie ustała jednak, ale 

pozwoliła nam bardziej skupić się na przyjaźni, duchowym doświadczeniu, i trosce  

o siebie nawzajem. 

W tym czasie zorganizowaliśmy kilka działań pokazujących, że nie śpimy, i że nie 

straciliśmy nadziei. Byliśmy w kontakcie ze wszystkimi członkami IPA, niezależnie od 

tego czy są w czynnej służbie, czy też są emerytami, i na szczęście nie mieliśmy 

żadnych zakażeń ani zgonów z powodu Covid-19. 

Po kontakcie z IPA Czarnogóra przekazaliśmy 500 masek ochronnych dla 

funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściach Hani Hotit (Szkodra) – Bozaj 

(Czarnogóra). W uroczystości wziął udział Prezydent IPA Czarnogóra Vojislav 

Dragovic oraz szefowie Straży Granicznej obu krajów. 

Również w Szkodrze, pod patronatem Regionu Scodrini IPA Albania i we współpracy 

z Muftim Regionu Szkodra przekazaliśmy 50 paczek żywnościowych dla rodzin 

poległych policjantów. 

W Dniu Pamięci Męczenników Albanii członkowie IPA Albania złożyli pod pomnikiem 

wieniec ku pamięci poległych policjantów. 

Z okazji Eid al-Fitr (Eid Mubarak) członkowie IPA Albania spotkali się i pogratulowali 

przedstawicielom społeczności muzułmańskiej w Szkodrze. 

Ponadto delegacja IPA Albania odbyła dwudniową wizytę w Serbii, gdzie mieliśmy 

bardzo owocne doświadczenia. 



 

 

 

Otrzymujemy wiele deklaracji członkowskich IPA, które rozważamy z wielką 

starannością. Nasze obecne członkostwo osiągnęło liczbę 200. Pracujemy nad 

rozszerzeniem naszych istniejących oddziałów w południowej i południowo-

wschodniej części naszego kraju. 

Na początku nowego sezonu turystycznego zorganizujemy wycieczkę rowerową 

wzdłuż morskiego wybrzeża Albanii, a wszyscy uczestnicy będą funkcjonariuszami 

Policji noszącymi logo IPA. 

Planujemy inne projekty, którymi mamy nadzieję podzielić się z Wami w najbliższej 

przyszłości. 

 
Skender Doda, Prezydent Sekcji w budowie - IPA Albania. 

 

 

 

Policjanci z dolnośląskiego oddziału IPA  

pomogli swoim mołdawskim kolegom. 
 

Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat. To czas niełatwy dla wszystkich na 

świecie. Ten okres pokazał, jak w trudnych sytuacjach ważna jest pomoc drugiemu 

człowiekowi. I właśnie pomocą na międzynarodowym poziomie wykazali się 

członkowie International Police Association Dolny Śląsk, którzy nie pozostawili bez 

pomocy obywateli Mołdawii, kiedy Ci po zamknięciu granic utknęli w Warszawie i nie 

mogli wrócić do swojej ojczyzny. Ale zacznijmy od początku… 

 

Początek pandemii chyba każdy z nas wspomina podobnie. Wszystko działo się  

w bardzo szybkim tempie. Lockdown, zakazy, nakazy i zamknięte granice. Nagle,  

z dnia na dzień, przyzwyczajeni do swobody podróżowania, musieliśmy odizolować 

się od niewidzialnego wroga - koronawirusa. Niestety nie wszyscy przebywali wówczas 

wśród swoich bliskich, niektórzy nawet tysiące kilometrów od domu, w obcych krajach. 

Ośmioro obywateli Mołdawii przebywających na terenie Polski nagle zostało odciętych 

od możliwości powrotu do własnej ojczyzny. Zostali cofnięci z polsko-ukraińskiej 

granicy i praktycznie pozbawieni środków do życia, musieli wrócić do Warszawy. 

Sytuacja była dramatyczna, zwłaszcza, że wśród potrzebujących pomocy osób była 

kobieta w zaawansowanej ciąży. I właśnie w tym trudnym czasie członkowie IPA 

pokazali, czym jest prawdziwa, ponadnarodowa przyjaźń, wyciągając pomocną dłoń 

swoim pobratymcom znad Dniestru.  

 

Do przewodniczącego IPA Region Głogów Artura Klimczaka zadzwonił jego 

mołdawski kolega Mihail Lesnic z IPA Briceni , który poinformował o trudnej sytuacji 

jego współobywateli. Nie mogą wrócić do kraju, aktualnie przebywają w Warszawie,  

 



 

 

 

 

ale ich sytuacja jest bardzo trudna. Ten jeden, krótki telefon, uruchomił całą machinę 

pomocy! 

 

Artur Klimczak wraz z zasłużonymi dla IPA Bartoszem Sobotą i Bartłomiejem Krężelem 

oraz z członkami IPA Region Wrocław Andrzejem Kamińskim i Januszem Łuszpakiem 

postanowili udzielić wsparcia finansowego obywatelom Mołdawii. Z racji tego, że 

przemieszczanie się pomiędzy miastami było wówczas ograniczone, nawiązali kontakt 

z sekretarzem IPA Polska Ewą Dębowską mieszkającą w Warszawie, która na miejscu 

skoordynowała działania pomocowe i przekazała darowiznę dla nich. Ta pomoc 

wywołała łzy wzruszenia u mieszkańców Mołdawii, którym skończyły się wszelkie 

środki do życia. Pomoc udzielona przez dolnośląskich członków IPA umożliwiła im 

przetrwanie kolejnych czterech dni, do czasu otwarcia korytarza transportowego, a co 

za tym idzie, powrotu cało i szczęśliwie do najbliższych. Członkowie IPA Polska, którzy 

pomogli Mołdawianom, otrzymali oficjalne podziękowania od Mihaiła Cebotari 

Prezydenta IPA Mołdawia.  

 

Cała ta sytuacja nie wydarzyłaby się, gdyby nie ciągła współpraca pomiędzy 

funkcjonariuszami tych dwóch krajów. Przyjaźń „niebieskich” braci zaczęła się  

w zeszłym roku, kiedy to członkowie IPA Region Głogów  odwiedzili swoich 

mołdawskich kolegów i razem z nimi odbyli podróż po tym malowniczym zakątku 

Europy. Wówczas jeszcze nie wiedzieli, że za kilka miesięcy nastąpi kryzys, który 

pokaże, jak ważne są więzi zdobyte dzięki międzynarodowej. współpracy pomiędzy 

funkcjonariuszami. A wszystko o w ramach idei IPA: Servo Per Amikeco czyli Służyć 

Poprzez Przyjaźń. 

 

Tekst: Krzysztof Marcjan, tłumaczenie: Michał Sługocki, IPA Polska. 

 
 

 

Sekcja IPA Kenia przekazała funkcjonariuszom  

8,500 sztuk środków ochrony osobistej. 
 

Sytuacja pandemiczna Covid-19 stworzyła nowe wyzwania na całym świecie, również 

w Policji. Dlatego Policja musi opracować nowe strategie reagowania na przestępstwa 

i incydenty oraz egzekwowanie przepisów związanych z Covid-19. Jest to tym bardziej 

istotne podczas zatrzymań, doprowadzeni czy osadzania, które zwykle wymagają 

bliskiej odległości od zatrzymanej osoby. Sekcja IPA Kenia, w odpowiedzi na potrzebę 

ochrony osobistej, zapewniła funkcjonariuszom Policji służącym w rejonie Nairobi 

sprzęt ochrony osobistej. 

W dniu 2 czerwca Zastępca Generalnego Inspektora kenijskiej Policji, Edward Njoroge 

Mbugua, zasłużony dla kraju i ceniony członek IPA, zaszczycił uruchomienie  



 

 

 

dystrybucji artykułów higienicznych i środków ochrony indywidualnej dla 11 wydziałów 

Policji w rejonie Nairobi w siedzibie jednostki Policji dyplomatycznej w Girigi w Nairobi. 

Mbugua wyraził wdzięczność wobec Sekcji IPA Kenia i zauważył, że pragmatyczne 

podejście kierownictwa IPA do rozwiązywania problemów Policji w Kenii było 

zauważalne na wszystkich szczeblach Policji. Powiedział ponadto, że idee 

„odpowiedzialnej polityki” promowane przez IPA zostały bardzo dobrze przyjęte 

zarówno przez Policję, jak i opinię publiczną: dotyczyło to programów społecznych IPA 

Kenii, które obejmowały lokalne dowództwo Policji we wspólnych działaniach, w tym 

sadzeniu drzew, darowiznach żywności i pomocy dla szkół. 

Przedmioty przekazane przez Sekcję IPA Kenia oraz Wschodnioafrykańską Radę 

Wspólnoty Ramgarhia Sikh (EARB), Świątynię Pangani obejmowały: środki 

dezynfekujące, maski wielokrotnego użytku, mydła przeciwbakteryjne i parasole. 

Członkowie Regionu Coast IPA Kenia przekazali na rzecz projektu 14 400 sztuk mydła 

przeciwbakteryjnego. Działanie objęło 11 dywizji i 2 formacje policyjne, których 

kwatera główna znajduje się w rejonie Nairobi, który obsługuje 8500 umundurowanych 

funkcjonariuszy. 

Społeczność Sikhów, reprezentowana przez Prezydenta EARB Jaswindera Singh 

Virdi oraz Sekretarza Generalnego Manmindera Singh Jandu, powiernika Gurdip S. 

Rupra, wyraziła zachwyt serdecznymi relacjami nawiązanymi z Sekcją Kenia, oraz że 

szczególnie podobała im się możliwość pomocy organom ścigania zapewniona przez 

IPA. 

Tymczasem partnerstwo Sekcji IPA Kenia z Centrum dla Dziewcząt Talii Agler 

osiągnęło nowy poziom. 11 czerwca Sekcja IPA Kenia przekazała cztery elektryczne 

maszyny do szycia i żywność dla schroniska dla dziewcząt w Wangige. Przedmioty 

przekazano we współpracy z Fundacją Sukuma Twende, dzięki naszemu członkowi 

Rushab Rajesha Shah. 

Darowizny otrzymał Zastępca generalnego Inspektora Policji Administracyjnej, Noor 

Y. Gabow w Komendzie Głównej Policji w Nairobi, ponieważ wizyta w domu dziecka 

nie była możliwa z powodu pandemii Covid-19. Pan Gabow stwierdził, że darowizna 

była „proaktywna” dla Policji, a wyposażenie młodych dziewcząt w umiejętności 

życiowe, takie jak krawiectwo było najlepszą pomysłem. Dodał, że dzięki takim 

inicjatywom Kenia będzie znacznie bezpieczniejsza i podziękował IPA i partnerom za 

pomoc w urzeczywistnieniu marzeń młodych ludzi. 

Podczas ceremonii darowizny przewodniczący Fundacji Sukuma Twende, Hitesh 

Shah powiedział, że śledził działania IPA w Kenii i doszedł do wniosku, że 

Stowarzyszenie reprezentuje coś większego i lepszego dla kenijskiego społeczeństwa. 

Pochwalił Sekcję kenijską za utrzymanie wyższego ideału oddawania  

w społeczeństwie, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Ze swojej strony Prezydent 

Sekcji IPA Kenia, Alfred Osur, podziękował wszystkim zainteresowanych stronom za  



 

 

 

ich niezachwiane wsparcie, obiecując, że przyszłość będzie lepsza z nami 

zjednoczonymi, a nie podzielonymi. 

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny, IPA Kenia. 

 

 

Sekcji IPA Polska wspiera walkę z pandemią COVID-19. 

Już od początku marca wszystkie służby ratownicze (w tym Policja) w Polsce i na 

całym świecie zmagają się z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. W tej trudnej 

sytuacji wiele stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych stara się  

w miarę swoich możliwości wesprzeć ich działania. Warto podkreślić, ze wszystkie 

struktury Stowarzyszenia w Polsce zaangażowały się w walkę z pandemią: 

Dzięki zaangażowaniu Prezydium SP IPA zakupiono 4550 sztuk certyfikowanych 

maseczek ochronnych i przekazano je do dyspozycji Dyrektora Biura Logistyki KGP  

w Warszawie, który rozdysponował maseczki do jednostek Policji na terenie Polski,  

w których występują braki tego rodzaju środków ochrony osobistej. Ponadto udało się 

pozyskać (bezpłatnie) ponad 6000 sztuk maseczek ochronnych od przedsiębiorstw 

wspierających działalność statutową SP IPA. Dodatkowo udało się zebrać ponad 600 

maseczek ochronnych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z Karpackiego Oddziału 

SG w Nowym Sączu. W sumie udało się zebrać ponad 11,000 sztuk środków ochrony 

osobistej dla Policji i Straży Granicznej. 

Dzięki zaangażowaniu Prezesa Stołecznej GW IPA, Prezydenta i Skarbnika SP 

IPA, otrzymaliśmy (bezpłatnie) 100 palet (ponad 50 tyś. sztuk wody o różnych 

smakach i objętościach) od producenta wody mineralnej „Żywiec Zdrój”. Została ona 

przekazana do trzech największych jednostek Policji w Polsce, tj. KSP Warszawa, 

KWP Poznań i KWP Kraków dl policjantów pełniących służbę patrolową w terenie. 

GW IPA Lublin wspólnie z Regionem IPA Lublin zakupiły 2 bele materiału, z którego 

wyprodukowano 3600 maseczek ochronnych dla policjantów garnizonu Lublin. 

Region IPA Lublin przyłączył się do zbiórki pieniędzy w celu wyposażenia polskich 

szpitali w dodatkowe respiratory. Zebrane środki przekazano na Oddział Zakaźny 

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. 

Ponadto, Region IPA Lublin wspólnie z Lubelską Akcją Charytatywną włączył się  

w działania przeciwko pandemii i zakupił z zebranych środków 70 sztuk przyłbic 

ochronnych, które przekazano do Domu Opieki Społecznej „Kalina” w Lublinie. Środki 

te pomogą podnieść poczucie bezpieczeństwa pracowników tego ośrodka, którzy  

w trudnych czasach opiekują się ponad 100 pacjentów. 

 



 

 

 

Zachodniopomorska GW IPA otrzymała od firmy LEVITO z Wałcza zewnętrzne 

środki ochronne w postaci: żelu antybakteryjnego (17 000 sztuk), rękawiczek 

jednorazowych (100 sztuk), maseczek jednorazowych (90 sztuk), masek ochronnych 

na twarz (8 000 sztuk) oraz przyłbic ochronnych (100 sztuk). Środki ochronne trafiły 

do policjantów w Wałczu, Łobzie i Szczecinie za pośrednictwem Prezesa ZGW IPA 

oraz Przewodniczącego Regionu IPA Szczecin. 

Łódzka firma „Just Hero” przekazała Regionowi IPA KWP Łódź ponad 900 sztuk 

maseczek ochronnych, które trafią do łódzkich policjantów. 

Dzielnicowa rejonu miasta Opatowa, członek IPA, od wielu lat włącza się w różne 

dobroczynne akcje. W tych trudnych czasach wraz z drużyną „Dobrych Rączek” uszyła 

już ponad 2800 maseczek, które trafiły do instytucji i osób prywatnych z terenu powiatu 

opatowskiego. Pierwsza tura maseczek trafiła do szpitali w Opatowie i Sandomierzu. 

Kolejna partia trafiła do Szpitala im. Św. Leona w Opatowie. Kolorowe maseczki 

dzielnicowa przekazuje również mieszkańcom swojego rejonu służbowego. 

Wielkopolska GW IPA w Poznaniu, a w szczególności członkowie Regionów IPA 

Poznań, Poznań E oraz Gostyń dzięki wsparciu zasłużonych członków, własnych 

środków oraz pozostałych ludzi dobrej woli przekazali ponad 9500 maseczek 

jednorazowych, kilkanaście tysięcy rękawiczek gumowych, środki odkażające  

w postaci żelów i płynów oraz przyłbice ochronne dla jednostek Policji. 

Zarząd Regionu IPA Nowy Sącz przekazał dwa urządzenia do sterylizacji Komendzie 

Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Urządzenia te będą służyć w przygotowaniu do 

służby i pracy, dzięki możliwości sterylizacji przedmiotów codziennego użytku. Jedno 

z urządzeń będzie wykorzystywane w KMP w Nowym Sączu, a drugie trafi do 

Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Ponadto, policjanci otrzymali także 5 

termometrów bezdotykowych. 

Region IPA Wadowice zakupił 3 termometry bezdotykowe, które trafiły do Komend 

Powiatowych Policji  w Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach. Termometry 

trafiły na użytek służby dyżurnej i pracowników recepcji. 

W celu zapewnienia kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania 

szkół, Region IPA Olsztyn przekazał szkole podstawowej dwa zestawy komputerowe 

dla uczniów nie posiadających komputerów. 

Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA – Szczecin wsparła finansowo 

szpitale miejskie w Białogardzie oraz Połczynie Zdroju poprzez zakup ok. 300 sztuk 

maseczek ochronnych jednorazowych dla sanitariuszy i ratowników Pogotowia 

Ratunkowego. 

 

 



 

 

 

To tylko wybrane przykłady działań podjętych przez Sekcję IPA Polska w walce 

przeciw koronawirusowi. Mamy nadzieję, że wpłynęły one na poprawę poziomu 

bezpieczeństwa funkcjonariuszy Policji i innych służb ratunkowych w tym trudnym 

czasie pandemii.           

Piotr Wójcik, Prezydent IPA Polska (tekst) 

Jacek Molik, Iwona Grzebyk-Dulak, Ryszard Balczyński, Aneta Sobieraj (zdjęcia) 

 

 

 

Konferencja IPA poświęcona Bezpieczeństwu Publicznemu  

w kontekście Społeczeństwa Kontrolowanego 

       

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Javier Gamero Kinosita, członek IPA Peru, zorganizował 

w lutym 2020 r. konferencję zatytułowaną „Polityki i strategie na rzecz bezpieczeństwa 

obywateli w XXI wieku” w Izbie Rady Ratusza w Miraflores. Przewodniczącym 

wydarzenia był burmistrz Miasta Miraflores, Luis Molina Arles i Dyrektor Generalny ds. 

Bezpieczeństwa Obywatelskiego gminy Abduhl Miranda Miflin. 

Mówca zauważył, że w obecnym posmodernistycznym dyskursie międzynarodowej 

polityki kryminalnej społeczeństwo ankietowe było ważną koncepcją w opracowywaniu 

strategii zapobiegania i kontroli przestępczości. W sferze politycznej, akademickiej  

i medialnej temat tego społeczeństwa, coraz bardziej naznaczony przechwytywaniem 

przez telefon, numerami PIN, przechwytywaniem wiadomości e-mail przez internet, 

biometrycznymi dokumentami tożsamości, kamerami wideo i systemami monitoringu 

wizyjnego, jest regularnie poruszany jako punkt krytyczny w polityce rządowej, 

ponieważ pociąga to za sobą ogólne poddanie ludności stałej kontroli ze strony władz. 

Konsensus nadzoru i jego koszty społeczne 

Gamero Kinosita powiedział, że społeczeństwo nadzoru powstaje za aprobatą 

obywateli w ramach neoliberalizacji polityk miejskich i skutecznej półprywatyzacji 

przestrzeni miejskich, co potęguje lęk przed terroryzmem i obsesja ludności na punkcie 

zmniejszenia ryzyka i zwiększenia bezpieczeństwa. Nazywa się to konsensus 

nadzoru. Kinosita wspomniał o socjologu Ulrichu Becku, który nazwał społeczeństwo 

XXI wieku społeczeństwem ryzyka. Jednak sugestia tego społeczeństwa nadzoru 

wiąże się z wysokimi kosztami, takimi jak utrata prywatności i erozja indywidualnej 

autonomii. Od 11 września 2001 r. nowe technologie nadzoru szybko się rozwijają,  

 



 

 

 

stają się coraz bardziej wyrafinowane i natrętne, co, według mówcy, prowadzi do 

ograniczenia wolności wypowiedzi w sytuacji prywatnej. 

Społeczeństwo inwigilacyjne jako zmiana paradygmatu 

Gamero Kinosita agrumentował, że społeczeństwo nadzoru stało się bardziej 

widoczne w polityce kryminalnej w wyniku przestępczości i terroryzmu, stanowiąc 

prewencyjny zwrot w polityce bezpieczeństwa, przechodząc od logiki reaktywnych 

represji do logiki proaktywnego zapobiegania. 

Społeczeństwo nadzoru na różnych szerokościach geograficznych 

Mówca stwierdził, że społeczeństwo inwigilowane miało swoje pierwsze fundamenty 

w Stanach Zjednoczonych w latach 60. i 70. XX wieku, wywołane obawami przed 

zagrożeniami ze strony komunizmu podczas zimnej wojny, żądaniem praw 

obywatelskich przez radykalny czarny aktywizm, protesty przeciwko Wietnamowi,  

a także jako postrzegane zagrożenia dla porządku moralnego, takie jak rewolucja 

seksualna i feminizm, i dlatego w tym czasie konieczne było posiadanie nowej 

architektury obronnej i urbanistyki. 

Według Kinosita w Wielkiej Brytanii masowa instalacja systemu monitoringu wizyjnego 

od 1990 roku była uzasadniona zwalczaniem chuligaństwa w piłce nożnej i wysokich 

wskaźników przestępstw przeciwko dzieciom. 

Kinosita wyjaśnił, że w Niemczech pojęcie własności jest powiązane z prywatnym 

domem i biznesem, a informacja prywatna opiera się na pojęciu własności, które jest 

pomyślane jako warunek wstępny wolności i uznania za osobę prawną, a zatem 

pozostaje niematerialna gdziekolwiek osoba się znajdzie. W Zjednoczonym 

Królestwie, gdy ktoś opuszcza strefę prywatną i wchodzi w strefę publiczną, podlega 

prawu publicznemu, podczas gdy w Niemczech to rozróżnienie między tym co 

prywatne a publiczne nie jest tak ściśle i jasno określone, co ogranicza nadzór. 

We Francji, dodał prelegent, nadzór CCTV pozostawał w stałym konflikcie z prawem 

do prywatności na mocy ustawy o ochronie danych z 1978 roku. Stworzenie ram 

prawnych umożliwiło zakończenie tej sytuacji, a na późniejszym etapie Policja była 

uprawniona do instalacji kamer CCTV zarówno w miejscach publicznych, jak  

i prywatnych we wrażliwych dzielnicach dużych ośrodków miejskich, takich jak m.in. 

Paryż, Lyon, Nicea. Ustawa o zwalczaniu terroryzmu z 2006 roku rozszerzyła ramy 

prawne dotyczące rozwoju instalacji kamer monitorujących. Minister Spraw 

Wewnętrznych, Nicolas Sarkozy, w 2007 roku upoważnił Policję do zainstalowania 

kamer na okres 4 miesięcy bez potrzeby wydania nakazu sądowego. Dwa miesiące  



 

 

 

po tym jak został Prezydentem rozbudował infrastrukturę potrajając liczbę kamer 

monitorujących, uwzględniając kryterium objęcia jak największej powierzchni. 

W Japonii rząd także rozpoczął eksperymenty z instalacją kamer CCTV ze względu 

na obawę przed rosnącą przestępczością i groźbą terroryzmu, zwłaszcza po 

śmiertelnym ataku gazowym Auna Shinrikyo, przywódcy sekty religijnej, w tokijskim 

metrze w 1995 roku, jednak jego ekspansja nie osiągnęła rozmiarów jak w Wielkiej 

Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Kinosita stwierdził, że dla społeczeństwa 

japońskiego instalacja kamer CCTV został pomyślana jako objaw lub przyczyna utraty 

zabezpieczenia publicznego, zaufania, wrażliwości lub bezpieczeństwa. Japończycy 

postrzegają masową instalację kamer jako zmianę naturalnego porządku moralnego, 

preferując łagodniejsze formy kontroli. Japońscy działacze na rzecz praw człowieka, 

prawnicy i naukowcy założyli grupę o nazwie Kanshi Shakai, która przeciwstawia się 

ekspansji tego społeczeństwa inwigilacyjnego, prowadząc nowy publiczny dyskurs 

społeczeństwa anty-inwigilacyjnego. 

Wnioski końcowe 

Podsumowując, członek IPA Peru Gamero Kinosita potwierdził, że rozwój 

społeczeństw nadzorujących jest niewątpliwie związany z kapitalistycznym planem 

restrukturyzacji i postępami dokonanymi w postindustrialnej erze globalizacji. Zostały 

one skonsolidowane w Stanach Zjednoczonych i Europie, głównie w Wielkiej Brytanii, 

z wyraźnymi trendami ekspansji w społeczeństwach nieanglojęzycznych  

i niezachodnich. Pytanie, które pojawia się dzisiaj w międzynarodowej polityce 

kryminalnej, brzmi: czy zmierzamy w kierunku globalnego społeczeństwa 

nadzorowanego? Kinosita zauważył, że chociaż prawdą jest, że nadzór jest cennym 

instrumentem w zapobieganiu i kontroli przestępczości, konieczne było stworzenie 

jaśniejszych i bardziej restrykcyjnych ram regulujących jego stosowanie, aby chronić 

prawa obywateli do prywatności, a tym samym zachować prawo podstawowe do 

wolności osobistej, kamienia węgielnego demokracji i współczesnej praworządności.       

 

Javier Gamero Kinosita, członek IPA Peru. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wywiad z Anitą Kovačič Čelofiga, członkiem IPA,  

o rozwoju relacji publicznych. 

 

Po raz pierwszy mama, doktorantka, pracownik słoweńskiej Policji i Prezes 

Słoweńskiego Towarzystwa Relacji Publicznych (STRP) – tym razem rozmawialiśmy 

z Anitą Kovačič Čelofiga. Przede wszystkim rozmawialiśmy o STRP, które przez 

ostatnie trzy dekady poświęcało się rozwojowi zawodowemu ekspertów w dziedzinie 

komunikacji. Tegoroczna rocznica będzie również naznaczona wydaniem pierwszego 

kompleksowego podręcznika na temat relacji publicznych w języku słoweńskim. 

30 lat mija szybko; bez wątpienia te lata wpłynęły na społeczeństwo, a co za tym 

idzie na sposób pracy ze społeczeństwem. 

Historia rozwoju naszej organizacji to opowieść o relacjach publicznych, poszukiwaniu 

miejsca i umacnianiu naszej pozycji. Liczne historyczne wydarzenia w relacjach 

publicznych w Słowenii są związane z STRP i odwrotnie, oczywiście. 

Pamiętam słowa mojego kolegi z jednej z wielu publikacji wydanych z okazji naszej 

rocznicy. Powiedział, że 30 lat temu nie wiedzieli jak szerokie i złożone są relacje 

publiczne, i że wtedy jeszcze uczyli się tego tematu i ewoluowali zawodowo. Relacje 

publiczne były czymś nowym, praktykowanym daleko na zachodzie. Słoweńscy 

koledzy dowiedzieli się o tej dziedzinie ze swoich zagranicznych doświadczeń  

i przełożyli je na praktykę lokalną, na ile każdy z nich znał i potrafił. 

Relacje publiczne początkowo rozwinęły się z pomysłu, który zjednoczył kilku 

entuzjastów i przeszedł całą drogę, aby stać się poważnym zawodem, w wyniku czego 

powstała także słoweńska szkoła relacji publicznych, która dziś obejmuje ponad stu 

specjalistów i cieszy się renomą zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza organizacja 

odegrała w tym kluczową rolę. Trzy dekady temu mówiono, że w sumie było tylu 

ekspertów ds. relacji publicznych, że zmieściliby się w autobusie. Dziś w zasadzie 

każda firma i organizacja ma własny dział relacji publicznych lub przynajmniej jednego 

wykwalifikowanego w tej dziedzinie pracownika. 

Możemy również powiedzieć, że dzięki pracy naszego społeczeństwa relacje 

publiczne uważane są za poważny i poważany zawód w Słowenii. W dzisiejszych 

czasach eksperci ds. relacji publicznych w Słowenii i na całym świecie są lepiej 

wykształceni, lepiej opłacani i uważani za niezbędny personel organizacji. 

 



 

 

 

Jakie są dziś zadania specjalistów PR, jakie umiejętności są wymagane? 

Jest to zdecydowanie popularny zawód; liczba komunikatorów stale rośnie,  

a jednocześnie wszyscy słyszeli o relacjach publicznych lub PR, ponieważ mówimy  

o tym w codziennym języku. 

Prawdziwe relacje publiczne to nie tylko „wycinanie”, dzielnie się podobnymi historiami 

z mediami, jak niektórzy mogą dziś myśleć. Głównym zadaniem PR jest koordynacja 

udanego dialogu między organizacją a grupą docelową – w ten sposób jest to więcej 

niż technika komunikacji lub specjalistyczny program relacji publicznych, jak na 

przykład relacje z mediami, ponieważ PR obejmuje kompleksowe planowanie, 

wykonanie i ocenę komunikacji. 

Jak napisała Ana Tkalac Verčič w naszym najnowszym podręczniku, funkcja relacji 

publicznych obejmuje różne działania, takie jak pisanie, relacje z mediami, planowanie 

wydarzeń, porady dotyczące pracy z urzędami administracji, badania, tworzenie 

reklamy, komunikacja marketingowa, komunikacja cyfrowa i relacje ze społecznością 

lokalną, konsumentami, pracownikami, rządem, inwestorami i innymi podmiotami. 

Nasze zadania różnią się znacznie w zależności od firmy i organizacji. Najczęstsze 

rodzaje praktyk komunikacyjnych to relacje z mediami, relacje wewnętrzne, 

konsumenci, społeczności lokalne, komunikacja online, a także pomoc w sytuacjach 

kryzysowych. Podczas kryzysu, takiego jak ten, którego jesteśmy obecnie świadkami, 

nasza rola ponownie okazała się niezbędna. W naszej organizacji od pewnego czasu 

publikujemy odpowiedzi od naszych kolegów na temat ich pracy podczas epidemii. 

Pozwól, że streszczę kilka odpowiedzi na temat naszych codziennych działań,  

z którymi mieliśmy do czynienia w tych dniach, aby łatwiej wyobrazić sobie 

współczesne życie komunikatora – zawsze były i są ważne czynniki sztabu 

kryzysowego w większych organizacjach odpowiedzialne za zapewnienie 

bezpieczeństwa i kontrolowanie wpływu Covid-19. Wiele organizacji wzmocniło 

działalność online lub nawet przeniosło część swojej działalności online (dlatego 

oferowało wsparcie komunikacyjne dla nowych kanałów sprzedaży), wzmocniło 

komunikację z pracownikami i konsumentami, zadbało o ich świadomość, zrozumienie 

sytuacji i konsekwencji epidemii, zajmowało się informowaniem o dostosowaniach 

biznesowych, przygotowywaniem lub dostosowywaniem planów kryzysowych. 

 

 



 

 

 

Czy z okazji rocznicy można spodziewać się wydania pierwszego obszernego 

podręcznika? 

Myślę, że nie mogliśmy znaleźć lepszego sposobu na zakończenie obchodów naszej 

trzydziestej rocznicy. Wydając książkę wspólnymi siłami ponownie bardzo żywo 

podkreśliliśmy działalność wydawniczą STRP i wypełniliśmy lukę w odniesieniu do 

podstawowych prac w relacjach publicznych na rynku słoweńskim. 

W czerwcu zostanie wydany pierwszy kompletny podręcznik relacji publicznych  

w języku słoweńskim. To nie tylko tłumaczenie, ale także lokalizacja monografii prof. 

Tkalac Verčič. W wydaniu słoweńskim przedstawiamy również nasze praktyki  

z lokalnymi przykładami umieszczonymi w środowisku słoweńskim. Książka zawiera 

również rozmowy ze znanymi słoweńskimi ekspertami. 

Książka była dla nas ogromnym wysiłkiem. Nada Serajnik Sraka i Pedja Ašanin Gole 

były odpowiedzialne za tłumaczenie, modyfikację tekstu i dodanie przykładów ze 

słoweńskiej praktyki. Recenzji dokonał prof. Dr Dejan Verčič. Wszyscy byli bardzo 

zaangażowani w funkcjonowanie naszej organizacji w poprzednich latach. Ponadto 

wiceprezesi Towarzystwa, Tina Copot i Alenka Vidic poświęciły dużo czasu na projekt. 

Było to niezwykłe wyzwanie organizacyjne i finansowe, dlatego jesteśmy wdzięczni 

wszystkim, którzy wsparli projekt. 

W przeszłości Słoweńskie Towarzystwo Relacji Publicznych zawsze bardzo aktywnie 

publikowało. Warto zauważyć, że STRP pomógł również w wydaniu pierwszej 

słoweńskiej wersji książki „Public Relations Techniques” znanej jako jedna  

z podstawowych publikacji w tej dziedzinie. 25 lat później STRP znów odnosi sukces 

publikując pierwszy obszerny podręcznik dostosowany do rynku słoweńskiego. 

Towarzystwo znacząco przyczyniło się do rozwoju tego zawodu: założyłaś 

własną szkołę PR i przygotowałaś różne trendy a także dokumenty… co jeszcze? 

Historia naszego towarzystwa jest wybitna. Przez wszystkie te lata odbyło się wiele 

profesjonalnych spotkań, wykładów, warsztatów i innych działań, a wszystkie 

ukierunkowane na rozwój i podniesienie standardów technicznych i zawodowych. 

Oprócz wielu działań naszych sekcji, chciałabym również wspomnieć o bardzo żywej 

działalności międzynarodowej poprzez członkostwo w różnych organizacjach za 

granicą i ich nagrody. Krok w kierunku lokalnego uznania najlepszych praktyk został 

osiągnięty poprzez zintegrowanie naszej własnej nagrody, co jest bardzo ważne dla 

praktyków słoweńskich: pryzmat przyznawany za doskonałość w realizowanych 

programach komunikacyjnych. 



 

 

 

Wszystkie te nagrody są dowodem na to, że mamy wielu doskonałych komunikatorów 

w Słowenii, którzy są również uznawani na arenie międzynarodowej. W tym roku 

ponownie wydamy nagrodę „Primus” za doskonałość komunikacyjną menedżerów, 

która jest jedyną nagrodą w Słowenii w uznaniu zdolności komunikacyjnych 

pracowników na stanowiskach kierowniczych. Wspólnie z Instytutem Rozwoju 

Odpowiedzialności Społecznej wydajemy także nagrodę „Horus”. Przez lata 

podtrzymywaliśmy również tradycję organizowania słoweńskiej konferencji na temat 

relacji publicznych, która jest najważniejszym wydarzeniem roku dla komunikatorów  

i gromadzi ekspertów lokalnych i zagranicznych. W tym roku odbędzie się po raz 23. 

Jak ważne jest dla Ciebie prowadzenie STRP – skoro jesteś zatrudniona  

w sektorze PR w Policji? 

Przewodnicząc STRP przekroczyłam „wysokie progi”. W poprzednich 

dziesięcioleciach społeczeństwem kierowali wyjątkowi eksperci, także pionierzy relacji 

publicznych, uznani naukowcy, znakomici praktycy. To wielki zaszczyt być prezesem 

tak ważnej i prominentnej organizacji, uznanej również na arenie międzynarodowej. 

Osobiście mam wielki szacunek dla społeczeństwa, ponieważ zdaję sobie sprawę  

z tego jak ważna była jego rola na tej ścieżce rozwoju, i jak cenna jest dla nas, 

komunikatorów. Nie prowadzę go jednak sama; są ze mną także moi koledzy i wybitni 

eksperci Tina Cipot i Alenka Vidic, mamy także wsparcie studentów, a wewnątrz 

społeczeństwa mamy również różne sekcje. Są one prowadzone przez ekspertów  

w swoich dziedzinach, od komunikatorów wewnętrznych i biznesowych, po sektor 

publiczny i poszczególne regiony. Bardzo aktywni w naszej organizacji są także 

studenci, którzy nawiązują pierwsze znajomości i doświadczenia  w STRP. Wielu 

znajduje w ten sposób swoje pierwsze zatrudnienie. 

Jakie wyzwania stoją przed Słoweńskim Towarzystwem Relacji Publicznych? 

W tej chwili przygotowujemy pierwszy tegoroczny tom magazynu „Piar na  kwadrat” 

(PR do kwadratu). Przed nami także najważniejsze wydarzenie roku – Słoweńska 

Konferencja na temat Relacji Publicznych, filmujemy podcasty, przygotowujemy 

różnorodne wydarzenia zawodowe i zajmujemy się wymianą doświadczeń między 

komunikatorami podczas epidemii. 

W dłuższej perspektywie planujemy wiele projektów i działań, ponieważ jesteśmy 

świadomi, że przez cały czas musimy zadbać o rozwój standardów, edukację  

i tworzenie sieci praktyków. Czeka nas wiele pracy w publikacji. Wcześniej czy później 

będziemy musieli poradzić sobie z kwestią certyfikacji, ponieważ cenimy współpracę  

z ludźmi, którzy mogą profesjonalnie prowadzić relacje publiczne. Jak w każdej  



 

 

 

dziedzinie, spotykamy osoby, które nie spełniają standardów edukacyjnych, 

zawodowych lub etycznych. Myślę, że jest to klucz do wyższej reputacji naszej pracy. 

Fragment wywiadu z Anitą Kovačič Čelofiga dla Radia Maribor z dnia 

29.05.2020r. 

 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

PROJEKT NAJLEPSZA PRAKTYKA.      

Kształcenie funkcjonariusza Policji 

 

Ta antologia oparta jest na danych z projektu RECPOL (rekrutacja, edukacja i kariera 

w Policji: Europejskie Badanie Podłużne). Dwaj redaktorzy, prof. Tore Bjørgo i prof. 

nadzwyczajny Marie-Louise Damen są związani ze Norweską Szkołą Policji w Oslo. 

Czy bardziej akademicki rodzaj edukacji policyjnej tworzy funkcjonariuszy Policji, 

którzy niechętnie patrolują ulice? Jaki wpływ ma różnorodność płci i orientacja 

polityczna na aspiracje zawodowe kursanta Policji i jego postawy wobec formacji? Oto 

niektóre z pytań poruszonych w ramach tego projektu, badającego studentów Policji  

w siedmiu krajach europejskich. Niepowtarzalny zbiór danych umożliwia badanie 

szerokiego zakresu tematów związanych z przyszłym rozwojem Policji, edukacji 

policyjnej i ogólnie nauk policyjnych. 

W Części I przedstawiono przegląd różnych celów i modeli edukacji policyjnej  

w siedmiu uczestniczących krajach. Część II opisuje jaki typ studentów pociąga 

edukacja policyjna, biorąc pod uwagę wykształcenie, orientację polityczną i aspiracje 

zawodowe. Część III pokazuje wpływ edukacji policyjnej na społeczeństwo poprzez 

badanie orientacji kursantów na nowe obszary kompetencji; aspiracje zawodowe oraz 

postawy dotyczące zaufania, cynizmu i legalizmu. 

Ogólne wyniki pokazują, że studenci policji są uderzająco podobni w różnych 

rodzajach edukacji policyjnej. Studenci w instytutach akademickich są przynajmniej tak 

samo zainteresowani patrolowaniem ulic, jak kursanci kształcenia zawodowego. 

Polityka płci i rekrutacji ma większe znaczenie w odniesieniu do preferencji  



 

 

 

zawodowych niż modeli edukacyjnych. Kontekst krajowy odgrywa ważniejszą rolę niż 

rodzaj systemu edukacji policyjnej. Książka, napisana w przejrzystym i bezpośrednim 

stylu, spodoba się studentom i kursantom Policji, kryminologii, socjologii, teorii 

społecznej i kulturoznawstwa oraz osobom zainteresowanym kształceniem 

absolwentów szkół policyjnych. 

Książka dostępna w formie e-book’a w niskiej cenie: 

https://www.routledge.com/The-Making-of-a-Police-Officer-Comparative-Perspectives-on-Police-

Education/Bjorgo-Damen/p/book/9780367228668      

Polecane przez: May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Z przyjemnością patrzę na tak wiele pozytywnych artykułów w tym biuletynie, to 

inspirujące jak wiele Sekcji IPA pomaga swoim członkom, kolegom z Policji lub innym 

sekcjom podczas obecnego kryzysu. Daje to nadzieję, że odkryjemy , że niektóre 

sekcje zaczynają widzieć lepsze czasy: byłam zachwycona czytając materiał przesłany 

przez Sekcję IPA Czarnogóra, informujący nas, że kraj ten jest wolny od koronawirusa. 

Niniejszy biuletyn jest połączonym wydaniem lipcowym i sierpniowym. Mam nadzieję, 

i jestem spokojną optymistką, że we wrześniu, kiedy wydamy kolejny biuletyn, więcej 

sekcji podniesie się z kryzysu i, być może, pracownicy IAC będą mogli na nowo 

rozpocząć pracę w Domu Arthura Troop’a.  

Elke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


