
 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2021 1 

 

  

   IPA Biuletyn  

                              Grudzień 2021 

                             
   Przełożył: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2021 2 

 

  
 

SŁOWEM WSTĘPU 

To co istotne… 

W ciemnych, śnieżnych chmurach dostrzegam małe przebłyski słońca, a na moich ustach 
pojawia się uśmiech, gdy myślę o minionych miesiącach, kiedy mieliśmy lekkie 
złagodzenie pandemii. Niektórzy z nas mogli się spotkać. Moglibyśmy zobaczyć się  
w 3D, usiąść przy jednym stole i nadrobić zaległości w codziennym życiu. Nie należy 
lekceważyć interakcji społecznych między ludźmi, a my bardzo potrzebujemy tej 
możliwości. IPA opiera się na kontaktach społecznych i sieci przyjaciół, podobnie jak 
nasze codzienne życie. Połączmy siły i zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić 
nasze rodziny i przyjaciół w tych trudnych czasach. Jako członkowie IPA udowodnijmy, że 
jesteśmy mistrzami. 

W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy okazję spotkać 
się w IPA na wielu imprezach, kongresach  
i konferencjach. Widzieliśmy ponownie wybranych  
i nowo wybranych członków zarządu na Facebooku  
i innych mediach społecznościowych. Członkowie IEB 
mieli możliwość uczestniczenia w niektórych  
z tych wydarzeń i cieszymy się, że IPA jako całość 
kontynuuje dobrą pracę na rzecz swoich członków. 
Myślę, że to jest właśnie prężność funkcjonariuszy 
policji. 

Przed nami czas, w którym niektórzy z nas będą 
świętować Boże Narodzenie, Nowy Rok i inne ważne 
daty w naszych kalendarzach. Cokolwiek planujemy 
świętować, będzie to dotyczyło naszej rodziny  
i przyjaciół. 

Dekorujemy, planujemy posiłki, może robimy jakieś wypieki lub kupujemy najlepsze ziarna 
kawy, ponieważ chcielibyśmy, aby nasi Goście cieszyli się świętami. Włożę moją najlepszą 
sukienkę, wysokie obcasy i szminkę, aby móc prowadzić dobrą i ciekawą rozmowę  
z moimi gośćmi. 

Te przełomowe daty są tak samo ważne przez cały rok w czasie pandemii. Wokół stołu 
zabraknie członków rodziny lub przyjaciół. Przekazujemy im nasze myśli, rozmawiamy  
o nich i będziemy o nich pamiętać. Przyjęłam zwyczaj zapalania świecy, gdy członek IPA 
lub funkcjonariusz policji zostanie uznany za zaginionego. To daje mi spokój i czas na 
wspomnienia. 

Zapalam świece z radości o tej porze roku, kiedy mój kraj nie jest obdarzony dużą ilością 
światła dziennego. Daje to przytulne światło i ciepło dla domowników. Nadchodzący sezon 
przyniesie śmiech dzieci i wnuków, radosne kolędy do śpiewania i ciepłe napoje zimowe 
w mojej części świata. Chciałabym móc zaprosić Was wszystkich do udziału w tym 
"rodzinnym spotkaniu", ponieważ kiedy wejdziecie do mojego domu jako obcy z IPA, 
opuścicie go jako przyjaciele rodziny. To jest najważniejsze w czasach, w których teraz 
żyjemy, i które dzielimy. To jest IPA! 

Życzę Wam wszystkim bezpiecznych i wspaniałych Świąt, 

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

IPA Portugalia – Nowy Prezydent Sekcji  
 

Drodzy Przyjaciele, 

Jako członek Rady Społecznej i Wiceprezydent na kadencję 2020/2024, której 

Prezydentem była Anabela Alferes, objęłam stanowisko Tymczasowego Prezydenta, 

zaraz po tym jak przedwcześnie nas opuściła. W dniu 19 czerwca 2021 roku, w drodze 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu, rozpoczęłam pełnienie funkcji Prezydenta IPA 

Portugalia. 

Choć z natury rzeczy byłam zasmucona utratą Prezydenta i przyjaciela, objęłam 

stanowisko, mając świadomość, że nie tylko Stowarzyszenie nie może przestać istnieć, 

ale że ważne jest również, aby kontynuować program oparty na strategicznych liniach, 

które nakreśliła Anabela. 

Przy wsparciu wszystkich i w kierunku, który odziedziczyłam  

i w który wierzę, zamierzamy razem kontynuować jej 

dziedzictwo, podtrzymywane przez przyjaźń, koleżeństwo  

i zaufanie. Plan działania nakreślony przez Anabelę nadal jest 

nasz, być może teraz realizowany z moją pieczęcią, ale cele, 

które mają być osiągnięte z pewnością pozostaną takie same. 

Chociaż mamy świadomość, że zadanie to nie będzie łatwe, 

jesteśmy przekonani, że nawet najtrudniejsze chwile można 

przezwyciężyć dzięki perswazji i odporności, a także dzięki wizji 

aby nadal honorować i ulepszać IPA Portugalia. 

W tym celu zamierzamy: 

 Stworzyć warunki do zbliżenia i lepszego połączenia agentów ochrony. Aby tak się 

stało, powinny istnieć powody do współistnienia i promowania wydarzeń 

wzmacniających więzi między nimi i pozwalających na zdrowe współistnienie; 

 Zwiększyć świadomość i wiedzę na temat IPA; 

 Zwiększyć komunikację między stowarzyszeniem a współpracownikami, poprzez 

aktualizację danych o współpracownikach, którzy zmienili pracę, adres e-mail, 

miejsce zamieszkania lub którzy przeszli na emeryturę; 

 Inwestować w szkolenia, a więc przeprowadzać szkolenia i seminaria przydatne 

dla wszystkich; 

 Tworzyć więzi ze społecznością za pomocą wydarzeń wspierających solidarność; 

 Współdziałać ze społeczeństwem, poprzez współpracę IPA z innymi podmiotami  

w wydarzeniach i seminariach, pokazując wartość naszego stowarzyszenia za 

granicą; 

 Zwiększyć liczbę protokołów zainteresowań dla członków; 

 Docenić i wspierać społeczność seniorów IPA; 

 Utrzymać uznanie dla Sekcji IPA Portugalia na poziomie międzynarodowym. 

Servo per Amikeco, 

Paula Borralho, Prezydent IPA Portugalia. 
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Delegat Sekcji IPA Japonia na obradach 

Okrągłego Stołu Stowarzyszeń UIA Azji i Pacyfiku 2021 

 

Mam przyjemność poinformować, że jako delegat IPA uczestniczyłem w 9. Obradach 

Okrągłego Stołu Azji i Pacyfiku UIA (Unii Stowarzyszeń Międzynarodowych), który odbył 

się w Tokio w dniach 21 i 22 października. Ze względu na ograniczenia związane  

z podróżami międzynarodowymi, Sekretarz Generalny IPA, May-Britt Ronnebro, za zgodą 

IEB, przekazała mi tegoroczne zaproszenie do Japonii. Ponad 120 przedstawicieli z 75 

stowarzyszeń, agencji i prywatnych firm z Australii, Korei, Malezji, Filipin, Singapuru, 

Tajwanu, Tajlandii i Japonii wzięło udział w warsztatach na miejscu lub wirtualnie. Wziąłem 

udział osobiście, ponieważ miejsce warsztatów  znajdowało się w samym centrum Tokio  

i zbyt blisko mojego domu,  aby znaleźć wymówkę do udziału online. 

To była naprawdę cenna okazja, aby 

wysłuchać prowokujących do myślenia 

prezentacji i dyskusji panelowych sześciu 

zaproszonych prelegentów, które 

koncentrowały się głównie na tym, jak 

stowarzyszenia powinny się zmieniać, 

ucząc się na doświadczeniach z pandemii, 

i jak liderzy powinni działać w różnych 

niepewnych sytuacjach. Wykład 

inauguracyjny wygłosił prezydent UIA, Cyril 

Ritchie, który przybył do nas zdalnie  

z Genewy. Podkreślił on, że stowarzyszenia powinny nakłaniać rządzących do zmiany 

społeczeństwa dla dobra każdego kraju i społeczności międzynarodowej, i dodał, że 

stowarzyszenia mają nie tylko prawo, ale i obowiązek włączenia się w proces 

podejmowania decyzji w istotnych kwestiach politycznych. Po nim głos zabrało pięciu 

mówców a mianowicie: Belinda Moore, dyrektor ds. rozwiązań strategicznych w Australii; 

Toni Brealy, Dyrektor Generalny Australijskiego Stowarzyszenia Dyrektorów 

Stowarzyszeń; Chris Christophers, japoński projektant technologii komunikacyjnych  

i robotyki; Julian Moore, australijski badacz sponsoringu; oraz Chris Dingcong z Hong 

Kongu, konsultant ds. marek dla AIA, FedEx, Godiva, Adidas itp. Wszyscy oni 

zaprezentowali swoje wystąpienia i dyskusje zdalnie ze swoich krajów przy użyciu robotów 

Avatar, które wyprodukował Chris Christophers. Z przyjemnością słuchałem  

i rozmawiałem z ich Avatarami podczas sesji i przerw na kawę, ale niestety nie udało nam 

się zjeść wspólnej kolacji z powodu pandemii. 

Poniżej chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma ciekawostkami, które wywarły na 

mnie szczególne wrażenie: 

Stowarzyszenia 

Ważną kwestią dla stowarzyszeń jest obecnie cel i zarządzanie. Wiele stowarzyszeń, 

którym ich brakuje, nie przetrwało pandemii. W 85% stowarzyszeń w Australii i Nowej 

Zelandii, które nadal się rozwijają, nawet w czasie pandemii, członkowie pozytywnie  
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oceniają swój cel. W 90% ludzie uważają, że ich stowarzyszenia stały się bardziej 

innowacyjne niż wcześniej. 40% odpowiedziało, że ich zarząd stał się bardziej efektywny 

i ambitny. Covid dał nam możliwości eksperymentowania z nowymi sposobami pracy. 

Włożyliśmy nasze wysiłki w komunikację między członkami bez spotkań osobistych,  

a następnie odkryliśmy, że komunikacja online działa dość dobrze. Wyciągając wnioski  

z tego doświadczenia, stowarzyszenia powinny stworzyć swoje systemy online, aby 

umożliwić każdemu członkowi komunikację z każdym wewnątrz i na zewnątrz. Nawet 

prezes Toyoty czy Pokemon może uczestniczyć w ich spotkaniu, jeśli jest ono wirtualne. 

Stowarzyszenia powinny zachować i doskonalić umiejętności które rozwinęły w czasie 

pandemii i kontynuować tę drogę. 

Przywódcy 

Przywódcy, którzy trzymają się hierarchii lub procedur, nie mogą wykorzystać swoich 

umiejętności w chaotycznych lub niekontrolowanych okolicznościach, takich jak 

pandemia. Przywództwo w stowarzyszeniach wymaga zmian. Ważne elementy obejmują: 

1. Skupienie się na przyszłości. Liderzy muszą potraktować pandemię jako szansę 

na wprowadzenie ich stowarzyszeń do następnego etapu; 

2. Elastyczność i współtworzenie. Musimy przeprojektować style pracy razem  

z pracownikami. Liderzy muszą być bardziej ciekawi możliwości i kondycji każdego 

pracownika, i pytać ich, w jaki sposób mogą być najbardziej produktywni; 

3. Współczucie w kontaktach z personelem, członkami i interesariuszami na 

poziomie osobistym. Mogą oni mieć bardziej prywatne problemy, pracując w domu, 

poprzez dzielenie czasu i przestrzeni przez cały dzień ze swoimi małżonkami  

i dziećmi. Liderzy potrzebują zarówno głowy, jak i serca. 

Zdalna komunikacja 

Łącząc najnowsze technologie z zakresu robotyki i cyfrowych bliźniaków, jesteśmy  

w stanie stworzyć nowe możliwości komunikacji na odległość. Robot Avatar może 

wzbogacić wydarzenia i networking, 

zapewniając pełną interaktywność zdalnym 

uczestnikom, tworząc prawdziwie 

hybrydowe doświadczenia. Zapewniają one 

użytkownikom widok 360° - oczy, uszy do 

słuchania, usta do mówienia, nogi do 

poruszania się w przód i w tył oraz obracania 

się. Co więcej, wszyscy wokół Twojego 

robota widzą również Twoją twarz. Możesz 

odwiedzić muzeum w innym kraju zdalnie 

obsługując Avatara, obejrzeć wystawy, 

posłuchać przewodnika, zadawać pytania  

i wybrać się na spacer z przyjaciółmi. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli przytulić 

się do siebie za pomocą ramion naszych awatarów. 

Technologia ta pomaga hospitalizowanym dzieciom chodzić do szkoły, uczyć się i bawić 

z przyjaciółmi. Dzięki niej ludzie mogą pozostawać w kontakcie na odległość z dalekimi  
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krewnymi. Podczas tych warsztatów dzieliliśmy przerwę na kawę z awatarami 

prelegentów, którzy mówili do nas z Genewy, Brukseli, Brisbane, Sydney i Hong Kongu. 

I na koniec, ale nie mniej ważne: W czasie panelu pytań i odpowiedzi, młoda Japonka na 

miejscu zapytała jednego z prelegentów: "Co możemy zrobić, jeśli nasi przywódcy nie 

zmienią zdania?". Odpowiedź brzmiała: "Rozmawiajcie i rozmawiajcie z liderami, we 

współpracy ze wszystkimi waszymi kolegami. I spraw, by uświadomić im, że to, co było 

ważne 12 miesięcy temu, niekoniecznie jest ważne teraz". 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Sekretarzowi Generalnemu, May-Britt Ronnebro, oraz 

IEB za możliwość uczestniczenia w tych warsztatach. 

Masahito Kanetaka, Prezydent IPA Japonia. 

 

 

IPA Argentyna: Wiadomości październik - grudzień 2021 r. 
 

Nasza orkiestra kameralna Agrupación 

Instrumentalia wystąpiła z koncertem w Narodowym 

Kongresie Nauki i Technologii Zwierząt 

Laboratoryjnych, która odbyła się w mieście Rosario 

od 27 do 29 października. Występ można obejrzeć 

w całości dzięki kanałowi Youtube Agrupación 

Instrumentalia: 

https://youtu.be/dKFSIvxp4lA 

W piątek, 29 października, cztery gimnastyczki  

z Klubu Gimnastyki Artystycznej kobiet Klubu 

Policyjnego Rosario, wzięły udział w pokazie 

podczas gali wręczenia nagród Magazynu 2021, 

który corocznie upamiętnia wybitne postacie  

w działalności kulturalnej, sportowej i dziennikarskiej 

miasta Rosario i regionu. 

W sobotę 30 października odbyło się pierwsze 

bezpośrednie spotkanie pomiędzy studentami  

a kadrą dydaktyczną podstawowego kursu szkolenia 

mediatorów Centrum Szkolenia Rozwiązywania 

Konfliktów, w ośrodku rekreacyjnym Arroyo Seco  

z Klubu Policyjnego Rosario. 
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Sekcja IPA Argentyna towarzyszy i świętuje  

z Klubem Policyjnym Rosario 80. rocznicę istnienia 

w dniu 26 grudnia. Wszystkiego najlepszego z okazji 

80-lecia Klubu Policyjnego Rosario!!!! 

 

 

Jose Luis Giacometti, Prezydent IPA Argentyna. 

Roberto Donatiello, Sekretarz Generalny IPA Argentyna.  

 

 

IPA Brazylia: Nowy Zarząd Krajowy   
 
 
W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne (AGE) IPA 
Brazylia, które obejmowało proces wyborczy mający na celu wybranie nowego 
kierownictwa  Zarządu IPA Brazylia, Rady Fiskalnej i Rady ds. Etyki, na okres czterech lat 
od lipca 2021 r. do lipca 2025 r. 
 
Zgromadzenie odbyło się w audytorium IPA 
Brazylia, znajdującym się na półpiętrze 
hotelu Bonaparte, z licznym udziałem 
członków. Ponadto, duża liczba osób 
śledziła AGE-IPA Brazylia poprzez system 
online i przez Whatsapp. 

Przeprowadzone w sposób prawidłowy pod 
względem prawnym i administracyjnym 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (AGE) 
IPA Brazylia spełniło wszystkie wymagania 
statutowe i prawne w obliczu procesu 
pandemii, a co więcej, odbyło się zgodnie  
z podstawową zasadą IPA na świecie: Przyjaźń. W rzeczywistości IPA Brazylia, po 
całkowitej reorganizacji, stoi w obliczu pozytywnej wspólnej motywacji, jakiej nie widziano 
nigdy w jej historii. 

Po podpisaniu protokołu inauguracyjnego  
i wykonawczego oraz otrzymaniu szarfy 
prezydenckiej i złożeniu przysięgi 
prezydent-elekt, dr Joel Zarpellon Mazo, 
zabrał głos, aby podziękować członkom 
poprzedniego zarządu, którego kadencja 
zakończyła się 30 czerwca 2021 roku. 

Przewodniczący Mazo podkreślił, że są to 
korzenie obecnego i nowego IPA w Brazylii, 
narodowego IPA które posiada wyjątkową 
reprezentację zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i międzynarodowym. Ponadto  
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podkreślił, że nie sposób nie docenić pracy odchodzącej administracji w ciągu ostatnich 
czterech lat, ponieważ wyraźnie widać, że znacznie przewyższyła pracę 55 lat, ją 
poprzedzających, tworząc w ten sposób historię IPA w Brazylii. 

Wydarzenie upamiętniające inaugurację nowej administracji odbyło się zgodnie  
z parametrami wydarzeń promowanych przez IPA Brazylia, z udziałem przewodniczących 
regionów prezesów regionalnych, ich dyrektorów, współpracowników i władz partnerskich 
publicznych i prywatnych. Lot feniksa rozpoczął się w IPA Brazylia. 

Maria da Graça Fredenhagem Nascimento, Prezydent-elekt  IPA Brazylia. 

 

 

Rose Lourme - IPA w jej sercu, IPA w jej umyśle! 

 

Kobieta z wyjątkową pasją dla naszego stowarzyszenia i pełna zaangażowania, Rose 

Lourme została wybrana na stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego Sekcji IPA 

Francja w 2007 roku, została Sekretarzem Generalnym w 2009 r.,  Prezydentem  

w 2012 r., a teraz została Skarbnikiem Sekcji IPA Francja na kolejne trzy lata. 

Rose zakochała się w IPA w 1993 roku, kiedy dołączyła 

do Północnego Regionu Sekcji francuskiej. Miłość do 

stowarzyszenia połączyła się z miłością do jej lokalnego 

przedstawiciela IPA przedstawiciela IPA, Paula, który stał 

się jej mężem i partnerem. Ich życie i działania w IPA 

splatają się już od 27 lat. 

Kobieta pełna działania i przekonania, jej osobista 

inwestycja z powodzeniem wpłynęła na wiele wydarzeń. 

Po wyborze na stanowisko Sekretarza Generalnego  

w 2009 r, jako pierwsza kobieta wybrana na to stanowisko, przewodniczyła komitetowi 

organizacyjnemu Międzynarodowej Konferencji Wykonawczej IPA, która odbyła się  

w Paryżu w 2010 roku. W ciągu 14 miesięcy poprzedzających to wydarzenie 

dopilnowała wszystkiego, co było konieczne, aby kongres ten był niezapomniany. 

Rose została nagrodzona za swoje wysiłki Brązowym Medalem IPA, który wręczył jej 

Prezydenta, Michaela Odysseosa, na zakończenie konferencji. 

W pełni przekonana do naszej historii stowarzyszeniowej i z wieloma pomysłami, które 

jeszcze nie zostały zrealizowane, Rose chciała wnieść jeszcze większy wkład w naszą 

przyszłość i zdecydowała się kandydować w wyborach na Prezydenta w 2012 roku,  

w wyniku których została pierwszą kobietą Prezydentem Sekcji IPA Francja. 

Kontynuując w szybkim tempie, wróciła do źródeł naszej sekcji, spotykając się  

z naszym założycielem, Maxem Florentinem; w 2013 roku zorganizowała obchody 60. 

rocznicy Sekcji IPA Francja, a w 2014 roku - Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży. 

Po zdobyciu krajowego i międzynarodowego uznania, Rose została wybrana na drugą 

kadencję jako Prezydent w 2015 roku, po zakończeniu której otrzymała stanowisko 

Honorowego Prezydenta. Świadoma swoich obowiązków, zawsze dbała o to, by  
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dziękować zaangażowanym zespołom, jak również chwalić niesamowite spotkania  

i niezapomniane wymiany, które powstały dzięki przyjaźni IPA. 

W 2018 r. oddała się w służbę regionu północnego, przejmując Prezydencję w 2020 

r., jednocześnie integrując Krajową Komisję Wewnętrzną i pracując nad rewizją 

naszego statutu krajowego i jego wewnętrznych regulacji. Rose, zatrudniona  

w Wyższej Szkole Policji i troskliwa matka, prawdopodobnie myślała, że 

zaangażowanie IPA na poziomie krajowym nie jest już odpowiednie, a jej ulubione 

hobby, jakim jest towarzyszenie członkom IPA w wycieczkach, będzie jej ostateczną 

przyjemnością, ale jak wszyscy wiemy, sprawy nigdy nie toczą się zgodnie  

z oczekiwaniami ... 

Stojąc przed koniecznością znalezienia nowego Skarbnika w ostatnich wyborach we 

Francji, Rose ponownie zaoferowała swoje usługi i została wybrana do zespołu 

Prezydenta Thierry'ego Larrouy'a. Jest to wyjątkowe osiągnięcie, ponieważ jest 

pierwszą kobietą, która piastowała wszystkie trzy kluczowe stanowiska w Sekcji IPA: 

Sekretarza Generalnego, Prezydenta i Skarbnika. 

Nowy, odmłodzony Zarząd Krajowy będzie miał zaszczyt korzystać z niezrównanego 

doświadczenia, doświadczenia kobiety, która ma IPA w sercu i IPA w głowie! 

Daniel Condaminas, Honorowy Prezydent Sekcji IPA Francja.  

 

 

IPA RPA: Nowy Krajowy Komitet Wykonawczy   
 
 
Sekcja Południowej Afryki odbyła swoje 36. spotkanie Rady Krajowej, na które do Riviera 
Hotel, Velddrif na Zachodnim Wybrzeżu w dniach 11-14 listopada 2021 roku przybyło wielu 
uczestników. Ze względu na pandemię Covid-19, w wyniku której NCM 2020 musiało 
zostać przełożone, my jako Rada Krajowa mogliśmy wreszcie spotkać się ponownie. 
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W piątek 12 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie, na którym wybrano 18. Narodowy 
Komitet Wykonawczy (NEC) na kadencję 2021-2025, w skład którego wchodzą: 

• Prezydent: H. (Vossie) Vos 
• Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturowej/V-ce Prez.: Jakkie van Litsenborgh 
• Przewodniczący Komisji ds. Marketingu i Rekrutacji: Nico Gerber (nowo wybrany) 
• Przewodniczący Komisji Socjo-Welfare & Wellness: Elbie Gore (nowo wybrana) 
• Sekretarz Generalny: Tessa Deyzel 
• Skarbnik: Mathys Oelofse (nowo wybrany) 

 
 

H. (Vossie) Vos, Prezydent IPA RPA. 

 
 
 

Honorowe Członkostwo Sekcji IPA Niderlandy 
 

 

Z przyjemnością informujemy, że następującym członkom IPA Niderlandy przyznano 
honorowe członkostwo na naszym dorocznym walnym zgromadzeniu w dniu 28 

października 2021 roku: 

 

John Korsel   Leen Kip  Evert van Luik 

 

Wszyscy trzej udowodnili, że są bardzo zasłużeni dla IPA w Niderlandach na przestrzeni 

wielu lat. 

John, Leen i Evert odebrali swoje certyfikaty i odpowiednie przypinki z rąk naszego 

Prezydenta Willema Schewe. 

Gratulacje! 
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Kees Jongh, Sekretarz Generalny IPA Niderlandy. 

 

43. Interkontynentalny Maraton w Stambule  
z udziałem biegaczy z Regionu IPA Wrocław 

 

Co roku członkowie ekipy IPA Wrocław wyjeżdżali na zagraniczny maratoński bieg 

masowy. Tradycję tę rozpoczęli Mistrzowie Trenerscy Szymon Fiedorow i Mariusz 

Cieślak. Dopiero pandemia przerwała ogniwo tego łańcucha. Ale i tak kadra trenerska 

nie poddała się i  w zeszłym roku odbył 

się zagraniczny maraton w Atenach, ale  

w sposób  wirtualny.  

W tym roku członkowie ekipy IPA 

Wrocław podjęli wyzwanie i postanowili 

wybrać się do Istambułu na największe 

przedsięwzięcie tego rodzaju w tej 

części świata. W warunkach pandemii 

taki wyjazd wymagał dużego wysiłku  
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logistycznego i dobrej koordynacji, a przede wszystkim grupowej odpowiedzialności 

wszystkich członków ekipy.  

Przećwiczeni w boju członkowie IPA Wrocław podołali temu zadaniu i pokonali 

wszystkie technikalia, które związane były z tym przedsięwzięciem. Było warto! 

Przewodnikiem po islamskich uliczkach był kolega Michał, którego znajomość języka  

i kultury tureckiej okazała się nieodzowna.  

Istambuł największe miasto Europy zachwycił swoją różnorodnością i spektrum 

możliwości - gdzie się człowiek nie obejrzał coś się działo – i to dosłownie ;-) Sam bieg 

prowadził malowniczą trasą. Jako jedyny tego rodzaju bieg na świecie obejmuje on 

dwa kontynenty Europę i Azję.  

 

Start wyznaczono po części azjatyckiej. Później biegacze przebiegli Mostem 

Bosfordzkim do historycznej części miasta i biegli tuż obok takich zabytków jak 

Niebieski Meczet czy Hagia Sophia. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zdalny doping dla całego przedsięwzięcia! 

Tekst: Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący Regionu IPA Wrocław. 
Zdjęcia: Bartłomiej Majchrzak, Dominik Piziewicz, Marcin Klimczak. 
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Region IPA Kruševac z Serbii dziękuje swoim członkom    
 
 
W dniu 29 października 2021 r. odbyło się walne zgromadzenie Regionu IPA Kruševac. 

Oprócz zwyczajowego rocznego sprawozdania Zarządu Regionu, a także prezentacji 

działań planowanych na przyszły rok, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu listów 

dziękczynnych IPA za wybitny wkład w pracę i realizację idei, celów i zadań IPA. 

 

W tym roku podziękowania otrzymali dwaj nasi stali członkowie: 

Ivan Milenković i Miodrag Davidović 

 

Servo per Amikeco, 

Aleksandar Barić, Kierownik Administracji IPA Serbia, Przewodniczący 

Regionu Kruševac. 
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Nowe zawody Sekcji IPA Rumunia 

RO-PENTA zakończone pełnym sukcesem 

  

Region 1 Sekcji IPA Bukareszt był i pozostanie przykładem standardów, jakie wyznacza  

dla każdego wydarzenia. 

Pan Dincă Luigi, Przewodniczący Regionu, chciał wnieść więcej dynamizmu i energii,  

i udało mu się. 

RO-PENTA, zawody złożone z pięciu 

dyscyplin, w swojej pierwszej edycji były 

okazją dla członków IPA do 

zademonstrowania swojej siły, równowagi, 

ducha zespołu i umiejętności. Elementy były 

o średnim stopniu trudności, a w drużynach 

uczestniczyły również kobiety. 

Wszystko to było możliwe dzięki wyjątkowej 

organizacji, której głównym celem było 

ponowne zgromadzenie ludzi o tych samych 

pasjach, a także przyciągnięcie członków 

IPA z Rumunii, jak również z zagranicy. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim 

współpracownikom, którzy wspierali to 

wydarzenie i którzy przyczynili się do 

sukcesu tych zawodów. 

Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku, 

na drugą edycję RO-PENTA, będziemy 

kolejne niespodzianki, ale także poziom 

uczestnictwa na miarę organizatorów! 

Mihai-Liviu Tărtăreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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Niebieski listopad – IPA Brazylia 

 
Listopad został uznany w Brazylii za "niebieski miesiąc" z powodu kampanii 

zainicjowanej przez Ministerstwo Zdrowia przeciwko rakowi prostaty. Brazylijska 

sekcja IPA zaangażowała się w tę sprawę, rozpoczynając silną kampanię medialną 

skierowaną do policjantów w wieku 45 lat, aby porozmawiali ze swoim lekarzem, a jej 

celem było przekonanie policjantów do wykonania niezbędnych badań. Rak prostaty 

jest przyczyną śmierci 28,6 proc. męskiej populacji w Brazylii, czyli jeden zgon co 38 

minut. We współpracy z Narodowym Stowarzyszeniem Prawa Medycznego - 

ANADEM, IPA Brazylia dotarła do 68,4% brazylijskich policjantów, co stanowi 

bezprecedensowy wynik. 

Niebieski listopad IPA Brazylia nie 

poprzestał na zaleceniu rozmowy  

z lekarzem: podczas pamiętnej 

uroczystości wieczorem 6 listopada 2021 

roku, która odbyła się  

w audytorium Światowego Parlamentu 

Braterstwa Ekumenicznego (LBV),  

w Brasílii, członkowie Centrum 

Akademickiego IPA Brazylia otrzymali tytuły "Doctora Honoris Causa", akredytowany 

przez brazylijskie Ministerstwo Edukacji i Kultury (MEC). Dyplomy zostały przyznane 

przez UNISCECAP oraz przez Wester Christian University (UWC) w Jacksonville, 

Floryda, USA, reprezentowane przez dziekanów: prof. dr Hamiltona Wernecka i prof. 

dr Ronalda Pratera. 

W uroczystości wzięli udział członkowie rodzin oraz uznani krajowi i międzynarodowi 

mistrzowie akademiccy, z ceremoniałem nawiązującym do minionych 400 lat 

wręczania dyplomów, z tradycyjnym marszem "wiedzy", oprócz akademickiego rytuału 

Nagrody, w towarzystwie akordów skrzypiec nauczycieli w Brasília School of Music. 

 

Zabierając głos, Prezydent Sekcji IPA Brazylia stwierdził: "W tych płynnych czasach 

Zygmunta Baumana, w których żyjemy, gdzie "rzeczy" zmieniają się bardzo szybko, 

pod najmniejszym naciskiem, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tego 

samego kształtu przez długi czas, widzę segment policyjny jako pokrywę tego, co jest  
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niezbędne, aby być solidnym, i co nie zsuwa się w dół. To od absolwentów z tym 

ważnym tytułem zależy, czy nie porzucali studiów, które dały początek temu 

dyplomowi, aby biegli z czasem, ponieważ zawsze musimy pamiętać o potrzebie 

bezpiecznej przystani; a jej budowa jest Waszym udziałem od tej chwili". 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 

 

 
4 Międzynarodowa Konferencja - Bezpieczeństwo Miast 

Historycznych 2021 

 
Czwarta konferencja "Bezpieczeństwo historycznych miast - partnerstwo na rzecz 

bezpiecznego codziennego życia", została zorganizowana w dniach 4-5 listopada  

w hotelu Salona Palace w Solinie, Chorwacja. Była ona owocem efektywnego 

partnerstwa IPA Split-Dalmacja, klubu funkcjonariuszy policji i emerytowanych 

pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z Chorwackim Stowarzyszeniem 

Miast Historycznych, Katedrą Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Splicie i Zarządem 

Turystyki Okręgu Split-Dalmacja. 

Liczba zainteresowanych uczestników 

udowodniła, że tematyka konferencji  

i model organizacyjny były dobrym 

wyborem na obecną chwilę. W pierwszym 

dniu konferencji, zorganizowanej  

w głównej sali konferencyjnej hotelu 

Salona Palace licznie byli obecni 

przedstawiciele władz lokalnych  

z Chorwacji oraz Federacji Bośni  

i Hercegowiny. 

Dzięki temu przesłanie konferencji, czyli funkcjonalna współpraca służb i instytucji na 

poziomie lokalnym - dotarło do osób odpowiedzialnych za współpracę w terenie. 

W konferencji aktywnie uczestniczyło pięciu Ministrów Spraw Wewnętrznych z pięciu 

kantonów Federacji Bośni i Hercegowiny, a także szefowie policji z Zadaru, Szibensko 

- Kinińskiej, Dubrownika, Brodsko - 

Posavskiej i Splitsko - Dalmatyńskiej. 

Ponadto wydarzenie to stało się 

miejscem spotkania dla licznych 

policjantów prewencji kryminalnej  

z  Federacji Bośni i Hercegowiny oraz 

Republiki Chorwacji. Była to doskonała 

okazja do wymiany doświadczeń  

i planowania przyszłej współpracy. 

 



 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2021 17 

 

 

 

Wraz z prowadzącymi wykładowcami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 

Chorwacji, Administracji Policji w Splicie-Dalmacji oraz Administracji Splitu, Solin  

i Pula, prezentacje na różne tematy przedstawili wykładowcy z Francji, Izraela  

i Niemiec. 

Wykładowcy zaprezentowali swoje doświadczenia z zakresu prewencji kryminalnej  

w swoich krajach i regionach, co było dla innych uczestników okazją do porównania 

swoich doświadczeń i wiedzy z międzynarodowymi standardami. 

Oprócz członków Regionalnego Klubu IPA "Splitsko - Dalmatyńska", w wydarzeniu 

wzięli udział również członkowie sąsiednich klubów i sekcji IPA: IPA Bośnia  

i Hercegowina, IPA Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), IPA Zenica (Bośnia  

i Hercegowina), IPA Livno (Bośnia i Hercegowina), IPA Prowincji Zachodnia 

Hercegowina (Bośnia i Hercegowina), IPA Czarnogóra, IPA Dubrownik (Chorwacja), 

IPA Szibensko - Kinińska (Chorwacja), IPA Zagrzeb (Chorwacja), IPA Brodsko - 

Posavska (Chorwacja) oraz trzeci rok z rzędu IPA Stuttgart (Niemcy). 

Konferencja była wspierana przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki 

Chorwacji, reprezentowane przez pana Zorana Ničeno; Administrację Policji Okręgu 

Split-Dalmacja, reprezentowaną przez Starostę Okręgu pana Blaženko Bobana, który 

otworzył konferencję; Miasto Split, reprezentowane przez burmistrza pana Ivicę 

Puljaka; Miasto Solin, reprezentowane przez burmistrza Dalibora Ninčevića, Rada 

Gminy Klis, reprezentowana przez przewodniczącego gminy Jakova Vetmę, oraz wielu 

innych burmistrzów i przewodniczących gmin z okręgu Split-Dalmacja oraz z Federacji 

Bośni i Hercegowiny. Konferencję wsparły również różne lokalne biura instytucji 

państwowych. 

 

Wszyscy uczestnicy, w tym wszyscy wymienieni, a także ci, którzy nie zostali tu 

wymienieni ze względu na zwięzłość, pomogli w realizacji idei inicjatorów konferencji -

IPA Split-Dalmacja - skutecznego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie 

lokalnym. Partnerstwo to zawsze obejmuje miejsce dla klubów IPA i funkcjonariuszy 

policji, aktywnych lub emerytowanych, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą  

i umiejętnościami dla dobra swoich społeczności lokalnych. 

Slobodan Marendić, Perica Orešković, IPA Splitsko - Dalmatyńska, Chorwacja. 
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NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Stypendium Arthura Troopa 2023  
 
 
Stypendium im. Arthura Troopa (ATS) 2023 jest już otwarte dla zgłoszeń od członków 
IPA z całego świata. Stypendium Arthura Troopa jest przyznawane corocznie  
i preferowane jest, aby co najmniej jedno trafiło na każdy z kontynenów, na którym 
mamy sekcje członkowskie, tj. Afryka, Ameryka, Azja, Australazja i Europa. 

Każde stypendium obejmuje kwotę w wysokości do 2500 €, które można wykorzystać 
na seminarium w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym IBZ Schloss Gimborn 
lub w porównywalnej instytucji. 

Kandydaci muszą być członkami IPA przez co najmniej 3 lata przed złożeniem 
wniosku, oraz stypendium musi być wykorzystane w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku następującego po przyznaniu stypendium. 

Stypendium Artura Troopa może zostać przyznane każdemu członkowi IPA 
aktywnemu w zakresie egzekwowania prawa, ale są głównie skierowane do naszych 
młodszych członków. Kandydaci zobowiązani są do złożenia Formularza 
Zgłoszeniowego ATS z uzasadnieniem ich wyboru. 

Wnioski należy składać za pośrednictwem poniższego linka: 

https://forms.gle/hGC7zkAtGr1d1gkF6 

Międzynarodowe Centrum Administracji (IAC) skontaktuje się  
z odpowiednimi sekcjami krajowymi w celu potwierdzenia 
członkostwa wnioskodawców w IPA po otrzymaniu ich 
elektronicznych wniosków. 

Przewodniczący Komisji Zawodowej (PC) następnie rozpatruje 
wnioski, korzystając z pomocy swoich członków komisji. Po 
dokonaniu oceny przez PC i podjęciu decyzji IEB, laureaci nagrody 
za rok 2023 zostaną ogłoszeni podczas Światowego Kongresu IPA 

w Hiszpanii w październiku 2022 roku. 

Formularz wniosku o stypendium Arthura Troopa, jak również towarzysząca mu 
procedura zawierająca więcej szczegółów, znajduje się stronie internetowej pod 
adresem: 

https://www.ipa-international.org/Arthur-Troop-Scholarship 

Termin składania wniosków o przyznanie nagród na rok 2023 upływa 31 marca 2022r. 

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej. 
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POSŁOWIE: 

 

Kolejny rok minął, kolejne 11 międzynarodowych biuletynów IPA zostało rozesłanych, 
umieszczonych na międzynarodowej stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych! Czas na krótkie podsumowanie: 

Cieszę się, że w tym roku, mimo pandemii, udało nam się zamieścić 132 artykuły, 
dając Państwu przyjemność przeczytania 12 artykułów w każdym z 11 naszych 
miesięcznych wydań. 70% artykułów tym roku pochodziło z 37 sekcji z sześciu 
kontynentów. 

Obrazy mówią więcej niż słowa, dlatego cieszę się, 
że opublikowaliśmy 339 zdjęć. Wiele innych zostało 
nadesłanych przez sekcje - zajrzyjcie do naszej 
galerii zdjęć na stronie IPA International, aby odkryć 
więcej! 

Fantastyczny wachlarz talentów w IPA nigdy nie 
przestaje mnie zadziwiać, a wielkim szczęściem jest 
mieć niewiarygodną liczbę wysokiej jakości zdjęć 
nadesłanych na  konkursy fotograficzne IPA, a dzięki tej bardzo udanej inicjatywie IPA 
sześć z nich  w tym roku ozdobiło okładki biuletynów. 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim sekcjom IPA, IBZ Gimborn i IEB: dzięki 
waszemu wsparciu możemy nadal szeroko promować IPA tak szeroko, jak to tylko 
możliwe poprzez Biuletyn IPA. 

Elke 
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Paczka dla Lwowiaka 21 
 

 „Paczka dla Lwowiaka” to zbiórka najbardziej potrzebnych artykułów dla osób z okolic 

Lwowa, będących w trudnej sytuacji materialnej – rodzin z dziećmi, seniorów, 

wychowanków domów dziecka czy pacjentów hospicjum. W tym roku do akcji włączyli 

się po raz kolejni przedstawiciele Regionu IPA Wrocław. 

Przedsięwzięcie „Paczka dla Lwowiaka” 

zostało zorganizowane już po raz ósmy. 

Pierwszy transport z darami na Ukrainę miał 

miejsce w 2014 roku, jednak wówczas skala 

akcji była znacznie mniejsza niż teraz. 

Wszystkie paczki mieściły się wówczas  

w niewielkim busie. Tym razem w drogę 

wyruszyła duża ciężarówka w podarunkami od 

wrocławian, w tym od policjantów  

i pracowników cywilnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Wrocławiu.  Patronat 

nad przedsięwzięciem objął prezydent 

Wrocławia.  

Organizatorem akcji była Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. 

Jadwigi. W tym roku już po raz drugi do akcji przystąpili policjanci i pracownicy cywilni 

z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - członkowie i sympatycy 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Podczas społecznej zbiórki zebrano 

środki spożywcze przeznaczenia żywieniowego, zabawki dla dzieci z Domowego 

Hospicjum przy Katedrze Lwowskiej i środki sanitarne, tak istotne w dobie pandemii 

COVID-19. Przedstawiciele KWP we Wrocławiu włączyli się również w pomoc  

w załadunku darów do Lwowa. 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 
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Moto Mikołaje z Riders of IPA LE MC Chapter Wrocław. 

 

Każdego roku w okolicach 6 grudnia, czyli Mikołajek, dzieją się rzeczy, które na co 
dzień rzadko mają miejsce. Jednym z takich magicznych działań jest ogólnopolska 
inicjatywa miłośników mechanicznych rumaków, którzy z okazji tego specjalnego dnia 
przebierają się w stroje św. Mikołaja  
i razem, w licznej grupie odwiedzają 
szpitale dziecięce, domy dziecka oraz 
placówki wychowawcze, niosąc worki 
ze słodyczami i upominkami, a co 
najważniejsze, wzbudzając radość w 
dziecięcych sercach i uśmiechy na 
twarzach.  

Inicjatywa ta nie jest obca naszym 
kolegom z Riders of IPA LE MC 
Chapter Wrocław, którzy pielęgnując 
tę szczytną inicjatywę, w weekend 
poprzedzający Mikołajki odwiedzili 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wierzbicach, gdzie radości spowodowanej wizytą 
Mikołajów nie było końca. 

Gratulujemy kolegom inicjatywy i organizacji! Takich Mikołajów nam trzeba!   

Michał Sługocki, Sekretarz IPA Wrocław. Zdjęcie: Archiwum Riders od IPA 

Chapter Wrocław. 

 

 

IPA Wrocław ciągle w biegu. 

 

Ekipa IPA Wroclaw-Poland pojawiła się na biegu 

organizowanym przez „Cała Oleśnica Biega”  

w Miodarach, który kończył 

cykl 4 biegów.  

Suma przebiegniętych 

kilometrów równała się 

dystansowi maratońskiemu.  

W tych zawodach 

bezapelacyjnie najlepsza w 

klasyfikacji kobiet okazała się 

być Joanna Woźniak-Cieślar.  Serdecznie gratulujemy 

również innym uczestnikom Pawłowi Jankowskiemu,  
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Dominikowi Piziewiczowi i Mariuszowi Cieślakowi oraz Napoleonce. Jako wolny 

elektron, rodzinnie w Prusicach, pobiegł Mikołaj – Czechowski Paweł! 

 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 

 

 

Kolejna publikacja w zbiorach IPA Wrocław. 

 

Do naszej ipowskiej biblioteczki dołącza 

kolejna powieść Marka Krajewskiego "Diabeł 

Stróż". Bardzo dziękujemy Autorowi za 

sympatię.  

Zapraszamy w nasze progi na opowieść  

o radcy kryminalnym Eberhardzie Mocku lub 

Edwardzie Popielskim - rzesza fanów   

w Komendzie Wojewódzkiej Policji we 

Wrocławiu nie może się już doczekać. 

 

Bartłomiej Majchrzak, Przewodniczący DGW/Regionu IPA Wrocław. 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2021 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – GRUDZIEŃ 2021 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


