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IPA w ogniu 

 

 

Dzięki członkostwu w IPA można trafić do… Islandii! 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Prezydenta IPA Islandia  

Baldura Ólafssona 
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SŁOWEM WSTĘPU 

Operacja „Limelight” 

Siłą, która napędza Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji jest nasze członkostwo. 
Członkowie IPA tacy jak ty i ja, są tymi którzy wkładają czas, energię i fundusze 
niezbędne do tego, aby Stowarzyszenie mogło istnieć. To właśnie dzięki pracy 
członków, nasza misja stowarzyszenia non-profit jest realizowana. Członkowie IPA są 
prawdziwym sercem organizacji. Wiele organizacji boryka się z problemem w rozwoju 
i utrzymaniu członkostwa. Dlatego też w ciągu najbliższych kilku miesięcy będę 
przewodził globalnej inicjatywie marketingu cyfrowego IPA. 

Istnieje wiele definicji marketingu, z których większość odnosi się do promocji  
i sprzedaży produktów lub usług. Jednak promocja jest osiągana tylko wtedy 
przedstawia się oferty, które przynoszą wartość Twoim klientom. IPA ma świetną 
markę, a poprzez tworzenie świetnych mediów społecznościowych i treści cyfrowych 
możemy zwiększyć lojalność wobec marki. Jak powiedział Walt Disney, „Rób to, co 
robisz dobrze, a będą chcieli zobaczyć to ponownie i przyprowadzą swoich przyjaciół.” 

Niewątpliwie IPA świadczy swoim członkom wspaniałą usługę… służbę poprzez 
przyjaźń. Nasza nowa inicjatywa marketingu cyfrowego ma na celu zbadanie, w jaki 
sposób możemy najlepiej promować wartości IPA i zwiększyć zaangażowanie,  
a wszystko to w celu rekrutacji i utrzymania członkostwa. Skuteczny marketing jest 
bardziej procesem niż natychmiastowym rozwiązaniem, a zaczyna się od zrozumienia 
naszego obecnego członkostwa. Ważne jest, abyśmy zebrali informacje na temat 
naszych danych demograficznych, takich jak wiek, wykształcenie, doświadczenie 
zawodowe, lokalizacja geograficzna i zainteresowania związane z rozwojem 
zawodowym. Tylko wtedy możemy zaspokoić specyficzne potrzeby naszych członków 
poprzez segmentację i targetowanie. 

Będziemy korzystać z modelu marketingowego SOSTAC, który bada podstawowe 
aspekty marketingu: Sytuację, Cele, Strategię, Taktykę, Działanie i Kontrolę. Biorąc 
pod uwagę coraz bardziej wielokanałowy charakter marketingu, co prowadzi do 
zwiększenia liczby cyfrowych punktów styku i doświadczeń dla naszych członków, 
zastosowanie skutecznego, opartego na danych podejścia do naszej strategii 
marketingowej jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Wdrożenie tego modelu do IPA będzie globalną podróżą wymagającą wsparcia 
innowacyjnych członków, którzy dzielą tę samą pasję w promowaniu marki IPA. 
Ponieważ jest to inicjatywa marketingu cyfrowego, skorzystamy z doświadczenia IBZ 
Gimborn, który poprowadzi kilka warsztatów online. Daty, godziny i dalsze informacje 
zostaną rozesłane do wszystkich sekcji w najbliższych tygodniach. Mam nadzieję, że 
wszyscy będziecie mogli dołączyć do mnie. (przyp. tłum. Dla zainteresowanych – 
formularz do wypełnienia pod linkiem w oryginale biuletynu). 

Billowi Gatesowi przypisuje sięcytat: „Internet staje się rynkiem miejskim dla globalnej 
wioski jutra”. Globalny marketing cyfrowy zabierze nas w podróż, w której 
pomysłowość i kreatywność zawsze może zwyciężyć, i gdzie możemy inspirować 
przyszłe pokolenia IPA poprzez tworzenie lojalności wobec marki.   

Mick Walsh, Skarbnik ds. Finansów.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

Nowy Zarząd Krajowy 

IPA Islandia   

 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Jak mała sekcja, gdzie możliwości są ograniczone, Sekcja IPA Islandia była bardzo 

dumna, że zmierza do trzeciego roku z rzędu (2020), w którym zapewni profesjonalne 

seminarium dla wszystkich członków. Wtedy wydarzył się Covid i wszystko zostało 

odwołane. 

Jak wspomniałem w jubileuszowym wydaniu biuletynu IPA, rok 2020 rozpocząłem na 

Dominikanie na wakacjach, i choć minęło dopiero 15 miesięcy, mam wrażenia jakby to 

było kilkanaście lat temu. 

Dlatego z pewną ulgą przyjęliśmy fakt, że w końcu 

udało nam się zaplanować i przeprowadzić nasze 

doroczne spotkanie 28 maja 2021 roku. Spotkanie 

było odwoływane już trzy razy, ale tym razem nie 

było o tym mowy, a spotkanie online było czymś, 

czego nie chcieliśmy robić. Ograniczenia zostały 

ustalone na 150 osób, a dzięki temu, że wszyscy 

policjanci zostali zaszczepieni, mogliśmy podzielić 

się przestrzenią, opowieściami i zasłużonym 

poczęstunkiem. 

Jakby Covid nie wystarczył, musieliśmy się zmierzyć 

z naturą, która okazuje się być bardzo dobrym PR 

dla Islandii, o czym mówią nawet amerykańskie 

programy informacyjne: Erupcja wulkanu rozpoczęła 

się w marcu tego roku na półwyspie Reykjanes, kilka 

kilometrów od miasta Grindavik. Służby miały pełne 

ręce roboty zajmując się wszelkiego rodzaju 

kwestiami logistycznymi dotyczącymi obszaru 

erupcji, z uwagi na łatwą możliwość dotarcia do 

krawędzi strumienia lawy. Tysiące ludzi wędrowało 

na ten teren, aby cieszyć się tym widokiem. Jest on 

bardzo „strategicznie” położony i jak na razie nie zagraża naszemu codziennemu życiu. 

Jednakże, jeśli taki stan się utrzyma, pojawią się pewne wyzwania, z którymi trzeba będzie 

się zmierzyć w najbliższej okolicy,a w przyszłości także dla półwyspu Reykjavens. Jeśli 

będziecie mieli okazję podróżować na Islandię wkrótce, to jest to coś co polecam każdemu 

do zobaczenia. 
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Wyzwania te brzmią jak „problemu pierwszego świata”, gdy spojrzymy na skutki Covid na 

całym świecie, obszary konfliktów i inne wyzwania, z którymi boryka się wiele narodów na 

całym świecie, z którymi muszą sobie radzić. 

Skierujmy naszą uwagę ponownie na doroczne spotkanie. 

Mieliśmy zapewniony lokalny bar sportowy 

z miejscem na 100 osób. Dzięki bardzo 

dobremu budżetowi byliśmy  

w stanie zaoferować darmowe drinki przez 

całą noc. Frekwencja była przyzwoita, 

przyszło około 45 funkcjonariuszy  

i zrekrutowano kilku nowych członków. 

W spotkaniu uczestniczyli Kristján 

Kristjánsson i Friðrik Gunnarsson, byli 

Prezydenci Sekcji oraz Árni Pálsson, były 

Sekretarz Generalny. 

Coroczne spotkania Sekcji IPA Islandia 

trwają zazwyczaj około 35 minut. To 

spotkanie okazało się być jednym z najdłuższych w historii, ponieważ trwało około 55 

minut. 

Uhonorowaliśmy Árniego oraz Sveinbjörna Ólafura 

Ragnarssona za ich wkład w rozwój IPA. Na stronie 

mieliśmy również okazję wręczyć Hallgrímurowi 

Hallgrímssonowi jego certyfikat za 1. miejsce  

w konkursie fotograficznym IPA. Hallgrímur 

przekazał swoją nagrodę na Fundusz Pomocy 

Funkcjonariuszom Policji. Dobra robota Hallgrímur, 

a także serdeczne podziękowania dla Árniego oraz 

Sveinbjörna za ich wkład w IPA. 

W tym roku odbyły się również wybory na wszystkie 

stanowiska. Prezydent, Sekretarz Generalny  

i Skarbnik wybierani są na trzyletnią kadencję, 

pozostali członkowie Zarządu na 1 rok. 

Następujący policjanci (wszyscy s czynnej służbie) 

są w nowym Zarządzie na lata 2021-2022 (2024): 

2021-2024 

Baldur Ólafsson, sierżant Wydziału Patrolowego, Reykjavik; 

Hildigunnur Jónasdóttir, Sekretarz Generalny, detektyw Wydziału dw. z Handlem Ludźmi; 

Gunnar Helgi Stefánsson, Skarbnik, sierżant Wydziału Patrolowego, Reykjavik 
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2021-2022 

Selma Sigurbjörnsdóttir, detektyw w Akureyri; 

Friðjón Ingi Sigurjónsson, sierżant Wydziału Patrolowego, Reykjavik; 

Gunnar Scheving, sierżant, szkolenia/operacje i patrole, Reykjavik; 

Hinrik Konráðsson, sierżant Policja Zachodniej Islandii (Ólafsvik); 

Hrannar Þór Arason, komisarz Wydziału Wywiadowczego; 

Arnar Þór Egilsson, sierżant, Operacje Specjalne, saperzy/nurkowie/drony; 

Eirikur B. Ragnarsson, komisarz Prokurator Okręgowy, Wydział Dochodzeniowy. 

Sekcja Islandia zamierza zorganizować profesjonalne seminarium dla swoich członków 

nie później niż podczas dorocznego spotkania w przyszłym roku. Mamy dobre relacje  

z lokalnymi stowarzyszeniami policyjnymi, które pomagają nam w pokryciu kosztów takich 

wydarzeń. Zawsze zapraszaliśmy wszystkich policjantów na te seminaria, niezależnie od 

członkostwa w IPA, jak również na spotkanie towarzyskie po dorocznych spotkaniach. 

Używamy tego jako narzędzia do rekrutacji nowych członków. Mamy nadzieję, że uda nam 

się namówić do współpracy więcej lokalnych stowarzyszeń policyjnych i zapewnić 

szkolenia i edukację, które przyniosą korzyści wszystkim funkcjonariuszom. 

Jednym z moich pierwszych prezydenckich działań było oprowadzenie Craiga Philbina, 

Prezydenta Sekcji IPA Gibraltar, i jego córki Katie po okolicy wulkanu. Craig i Katie byli  

z wizytą na Islandii i jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem im pomóc  

i zrealizować wartości IPA. 

Einar Guðberg Jónsson ustąpił ze stanowiska Prezydenta Sekcji Islandia. Einar wstąpił do 

IPA w 2001 roku i został wybrany do Zarządu Krajowego w 2006 roku jako Skarbnik.  

W tym samym roku Einar zachęcił mnie do wstąpienia do IPA, i wtedy ja również zasiadłem 

w Zarządzie. 

W 2012 roku Einar kandydował w wyborach na Prezydenta Sekcji Islandia i pełnił tę 

funkcję do tego roku. Został wybrany do IEB na Kongresie Światowym w Dubrowniku  

i zdecydował, że będzie to jego ostatnia kadencja jako Prezydenta Sekcji. 

 



 

  

BIULETYN IPA – LIPIEC-SIERPIEŃ 2021 6 

 

 

Einar wykonał wspaniałą pracę dla Sekcji Islandii i będzie nadal wspierał naszą Sekcję, 

jak również wszystkie sekcje, pracując w IEB jako Przewodniczący Komisji Relacji 

Zewnętrznych. Razem podróżowaliśmy po całym świecie, aby uczestniczyć  

w wydarzeniach IPA i zebraliśmy wspaniałe doświadczenia w świecie IPA. Gratulacje 

Einar, zrobię wszystko co w mojej mocy, aby godnie Cię zastąpić. 

Sekcja Islandia przesyła pozdrowienia dla członków IPA i ich rodzin na całym świecie. 

Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli się zobaczyć! 

Servo per Amikeco! 

Skál!    

Baldur Ólafsson, Prezydent IPA Islandia. 

 

 

Nekrolog Roy Stragnér 
 

Sekcja IPA Szwecja pogrążona jest w żałobie. 

21 czerwca, w najdłuższy dzień roku, Roy Stragnér odszedł po długiej chorobie,  
w otoczeniu najbliższej rodziny. Pozostawił syna Roberta z żoną Madeleine, wnuki 
Emmy, Johannę, Sebastiana i Carla, jak również wielu przyjaciół. 

Urodził się 23 marca 1930 roku w parafii Björkäng’s 
(obecnie Töreboda). Roy miał bogatą karierę  
w szwedzkiej Policji: był między innymi pierwszym 
oficerem łącznikowym szwedzkiej Policji w Holandii 
i położył podwaliny pod tę funkcję, która istnieje do 
dziś. Jego żona Arina, z którą był w związku przez 
ponad 60 lat pochodziła z Holandii. Roy Stragnér 
był człowiekiem wykształconym i cenionym kolegą. 

Sekcja IPA Szwecja pamięta Roya Stragnéra jako 
jednego z członków, który sprawił, że Szwecja 
znalazła się na mapie areny międzynarodowej  
w ciągu 50 lat członkostwa w IPA. Szybko został 
wybrany Prezydentem Sekcji krajowej i zyskał 
międzynarodową uwagę w związku ze spotkaniem 
IEC w Gothenborgu w 1977 roku. 

Od 1982 roku był członkiem Stałego Biura Wykonawczego, pełnił funkcję  
2. Wiceprezydenta Sekcji Światowej IPA w latach 1982-1985 oraz 1. Wiceprezydenta  
w latach 1985-1988, zanim objął kierownictwo IPA jako Prezydent w latach 1988-1994. 

Dla Roya Stragnéra rodzina była bardzo ważna i chętnie opowiadał o swoich dzieciach 
i wnukach. IPA było równie ważne, a on chętnie śledził wszystkie wydarzenia związane 
ze Stowarzyszeniem, zarówno poprzez Biuletyn IPA, jak i rozmowy telefoniczne  
z aktywnymi członkami. 
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Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Roya Stragnéra w tej smutnej chwili. 
Wspominamy go z sentymentem i wdzięcznością. 

Kondolencje można wysyłać na adres: 

Robert Stragnér, Lekullen 11, 433 70 Sävedalen, Szwecja 

Będzie Ciebie brakować Roy. 

May-Britt Ronnebro & Ivan Sokolowski, poprzedni i obecny Prezydent IPA 

Szwecja. 

 

 

Nagroda IPA i projekt społeczny IPA Austria 

Koronawirus mógł uniemożliwić Sekcji IPA Austria zorganizowanie 20. Kongresu 

Krajowego, ale nie powstrzymał czynienia dobra. 

Dlatego, jak na każdym Kongresie, także i tym razem wspierany był projekt społeczny, 

który zaproponowała organizująca Grupa Regionalna, w tym roku Tyrol. Dwaj mali 

bracia z tyrolskiego Ötztal cierpią na poważną chorobę, która wymaga ciągłych, 

kosztownych badań i terapii. Koszty te doprowadzają ich rodziców ciągle na skraj 

możliwości finansowych. Dlatego też, aby złagodzić te problemy Sekcja IPA Austria  

i wszystkie Grupy Regionalne postanowiły wesprzeć finansowo tę rodzinę. Tak więc 

Przewodniczący Sekcji Austria Martin Hoffmann i Przewodniczący Grupy Regionalnej 

Tyrolu, Dr Peter Kern, mogli przekazać rodzinie czek z pokaźną sumą pieniędzy. 

 

Jednocześnie, po raz pierwszy przyznano nagrodę Sekcji IPA Austria dla instytucji za 

jej osiągnięcia społeczne. Ta znaczna kwota jest finansowana w połowie przez Sekcję 

IPA Austria, a w połowie przez Wydawnictwo IPA. Wybór padł na tyrolską instytucję 

„Arche Herzensbrücken”. 
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Opiekuje się ona dziećmi z ciężkimi 

chorobami przewlekłymi lub skracającymi 

życie oraz młodzieżą i ich rodzicami. 

W obecności urzędników IPA  

i przedstawicieli społeczeństwa 

Prezydent Martin Hoffmann  

i Przewodniczący Grupy Regionalnej Dr 

Peter Kern przekazali Horstowi Szeli, 

jako przedstawicielowi i inicjatorowi 

„Arche Herzensbrücken” znaczną sumę pieniędzy. Dzięki temu dwie rodziny będą 

mogły cieszyć się relaksującym pobytem w Seefeld/Tyrol. 

SERVO PER AMIKECO 

Robert Neumann, Sekretarz Generalny IPA Austria. 

 

 

Kobiety odgrywające wiodące role w sporcie:  

Sunethra Senevirathne z IPA Sri Lanka   
 
 

Poniżej znajduje się wywiad z kwietnia 2021 roku dotyczący sukcesów sportowych 

Asystentki Sekretarza Generalnego Sekcji IPA Sri Lanka, Sunethry Senevirathne, za 

uprzejmą zgodą Sekcji Sri Lanka oraz autora Kasuna Irugalbandary z gazety Sri Lanka 

Sunday Observer. 

‘Była łuczniczka Sunethra Senevirathne 

jest dziś międzynarodowym sędzią 

łuczniczym, pierwszym i jedynym w kraju. 

Jest ona również sekretarzem 

lankijskiego Związku Łuczniczego. 

W ubiegłym tygodniu Związek Łuczniczy 

przeprowadził próbę w Battaramulla, aby 

wybrać łuczników na nadchodzące 

Igrzyska Olimpijskie. Dziennikarz The 

Youth Observer spotkał się z nią na linii 

bocznej procesu selekcji. 
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Pytanie: Jak to się stało, że zajęłaś się tym sportem? 

Odpowiedź: W 2004 roku w moim miejscu pracy odbyły się warsztaty z łucznictwa,  

w których uczestniczyłam. Pociągnął mnie ten sport i zaangażowałam się w niego. To 

był początek związku między tym sportem a mną. Zostałam łuczniczką i kontynuuję 

ten sport. 

P: Ale dziś nie jesteś zawodnikiem, ale międzynarodowym sędzią łuczniczym, 

pierwszym na Sri Lance. Czyż nie jest tak? 

O: Tak. Jestem pierwszym międzynarodowym sędzią łuczniczym w kraju. Jest to 

niezwykły kamień milowy dla mnie osobiście i dla gry w naszym kraju. 

P: Jak zostałaś sędzią międzynarodowym? Czy mogłabyś opisać tę drogę? 

O: Podczas Igrzysk Południowoazjatyckich w 2006 roku miałam okazję wejść do 

panelu sędziowskiego. Federacja Łucznicza prowadziła warsztaty pod okiem 

indyjskiego sędziego łuczniczego. Pomyślałam sobie, że jest to czas, aby zmienić 

swoją drogę i zostać sędzią międzynarodowym. Tak właśnie wyglądała moja droga. 

P: Jak dostałaś się do panelu sędziowskiego na arenie międzynarodowej? 

O: Po zakończeniu warsztatów starałam się znaleźć sposób na zdobycie uprawnień 

sędziego międzynarodowego. Wtedy dowiedziałam się, że trzeba zdać 

Międzynarodowy Egzamin Sędziowski, aby zostać sędzią międzynarodowym. W tym 

czasie odbywało się na Tajwanie seminarium sędziowskie i egzamin międzynarodowy, 

więc postanowiłam wziąć w nim udział. To był pierwszy krok na mojej drodze do 

zostania sędzią międzynarodowym. 

P: Czy Związek Łuczniczy Sri Lanki sponsorował Twój udział  

w międzynarodowym egzaminie? 

O: Reprezentowałam Związek Łuczniczy Sri Lanki, jednak płacił on za moje wydatki. 

Musiałam ponieść koszty tego seminarium na Tajwanie. 

P: Jakie były Twoje doświadczenia na Tajwanie? Czy egzamin był łatwy? 

O: Był to najtrudniejszy egzamin, z jakim 

kiedykolwiek miałam do czynienia.  

W nauce do egzaminu pomogli mi moi 

koledzy poznani na Tajwanie. Byłam 

jedynym kandydatem bez laptopa  

i sprzętu multimedialnego. Z tego powodu 

byłam zdenerwowana, ale moi koledzy 

przyszli mi z pomocą. Uczyliśmy się całą 

noc, aż do dnia egzaminu. W końcu go 

zdałam i zostałam sędzią kontynentalnym  
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w Azji. To było moje pierwsze zwycięstwo na drodze do zostania członkiem 

międzynarodowego panelu sędziowskiego. 

P: Czy byłaś jedyną osobą ze Sri Lanki na egzaminach? 

O: Nie było tam innego Lankijczyka. Do egzaminu przystąpiło około 60 kandydatów, 

ale tylko 18 osób zdało. 

P: W 2008 roku zostałaś sędzią kontynentalnym. Jaki był pierwszy 

międzynarodowy turniej jaki sędziowałaś w regionie Azji? 

O: 5. Turniej Łuczniczy Grand Prix Azji w Bangladeszu był moim pierwszym 

międzynarodowym spotkaniem. Pojechałam tam na własny koszt i zostałam 

pierwszym sędzią ze Sri Lanki, który sędziował międzynarodowy turniej. Nigdy nie 

zapomnę tego dnia. 

P: Jak osiągnęłaś kolejny poziom? 

O: Jeśli sędzia dobrze wykonał zadanie sędziowskie w zawodach kontynentalnych, 

wtedy był uznawany za wykwalifikowanego sędziego na arenie światowej. Miałam 

ambicję, aby pewnego dnia wejść na światową scenę jako sędzia; to była droga mojej 

sędziowskiej podróży w łucznictwie. 

P: Więc zrezygnowałaś z roli zawodnika, gdy zostałaś sędzią? 

O: Nie, w 2008 roku reprezentowałam kraj jako łuczniczka. Brałam udział  

w Mistrzostwach Azji w Łucznictwie, które odbyły się w Myanmarze. Reprezentowałam 

również kraj na Południowoazjatyckich Igrzyskach w 2016 roku. 

P: Czy nie uważasz, że to nieetyczne być zarówno zawodnikiem, jak i sędzią? 

O: Kiedyś mnie to nie martwiło. W regionie Azji Południowej możemy rywalizować jako 

zawodnicy. Ale w Azji lub na zawodach światowych nie jest etyczne, aby brać udział 

jako zawodnik. Z tego powodu myślałam o odejściu na emeryturę jako zawodnik. 

Przewodniczący międzynarodowego panelu sędziowskiego również doradzał, aby 

zrezygnować z bycia zawodnikiem. Jednak ja uwielbiam brać udział w zawodach jako 

zawodnik. 

P: Słyszeliśmy, że zdałaś kolejny międzynarodowy egzamin po 2008 roku. Co to 

było? 

O: Tak, to było w Tajlandii w 2010 roku. Wtedy zostałam uznana jako pełnoprawny 

sędzia międzynarodowy. Miałam szczęście być sędzią podczas finałów Pucharu 

Świata w Turcji. Punktem kulminacyjnym było wybranie mnie do sędziowania finałów 

łucznictwa. Byłam członkiem trzyosobowej komisji sędziowskiej. 
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P: Czy łatwo osiągnęłaś sukces? 

O: Nie, to nigdy nie było łatwe. Zawody na 

światowym poziomie są transmitowane 

na żywo. Sędziowie są oceniani raz na 

trzy miesiące. Komisja sędziowska 

wysyła nam studium przypadku. Jeśli nie 

wypadłeś dobrze na ostatnich zawodach, 

wtedy również twoja ocena idzie w dół. 

Ale staram się dawać z siebie wszystko 

jako sędzia za każdym razem i to 

pomogło zbudować mój wizerunek na 

arenie międzynarodowej. Co cztery lata 

musimy zdawać międzynarodowy test akredytacyjny. Jest to egzamin typu „otwartej 

książki”, ale by go zdać trzeba uzyskać 95 procent punktów. 

P: Ten egzamin jest jak nasz egzamin stypendialny na piątkę. 

O: Dokładnie. Jeśli chcemy kontynuować naszą karierę, musimy zdobywać wysokie 

oceny. Dostałam 99 i 98 na tych egzaminach w przeszłości. To był jeden z powodów 

mojego sukcesu. 

P: Odniosłaś sukces na arenie międzynarodowej, co oznacza, że kobiety mogą 

odnieść sukces wszędzie. Czy to jest równość płci? 

O: Płeć nie jest przeszkodą w osiągnięciu 

sukcesu w naszej życiowej podróży. Jeśli 

masz prawdziwą inspirację do 

wypełniania swoich zadań, musisz 

spróbować iść krok po kroku tą ścieżką. 

Wtedy spotkasz sukces. Moja rodzina,  

a zwłaszcza mój mąż, jest za mną i moje 

miejsce pracy wspiera mnie za każdym 

razem gdy przezwyciężam wyzwania. 

Więc lubię mówić innym kobietom, aby 

wyszły naprzeciw i spełniły swoje marzenia. Masz mnóstwo możliwości na świecie. Ja 

jestem dla was przykładem.’    

Wywiad autorstwa: Kasun Irugalbandara, Sunday Observer, Sri Lanka. 
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IPA Brazylia świętuje Dzień Olimpijski 

Po odwołaniu Igrzysk Olimpijskich w 1940 i 1944 roku z powodu II Wojny Światowej,  

w 1947 roku pojawił się pomysł ustanowienia daty upamiętniającej Dzień Olimpijski. 

Zatwierdzono go w następnym roku, ustalając datę 23 czerwca na cześć założenia MKOl 

w Paryżu (1894). 

Sekcja IPA Brazylia, przy współpracy  

z Centrum Integracji Kulturalnej w São 

Paulo, uczciła Dzień Olimpijski dużą galą, 

z naciskiem na Igrzyska Olimpijskie w 

Japonii. Paraolimpijczycy i olimpijczycy, 

którzy będą reprezentować Brazylię  

w Tokio zostali uhonorowani nagrodą 

„Osobowość Olimpijska”. 

Przypadek czy nie, otwarcie Olimpiady  

w Tokio po przeniesieniu na 23 lipca 2021 

roku, będzie dokładnie 30 dni po obchodach Dnia Olimpijskiego (23 czerwca), i potrwa do 

8 sierpnia. Igrzyska Paraolimpijskie odbędą się w dniach 24 sierpnia – 5 września. 

Najważniejszym wydarzeniem było wniesienie przez uczniów z olimpijskiej szkoły 

przygotowawczej dla dziewcząt i chłopców w niekorzystnej sytuacji, wspieranych przez 

IPA Brazylia, symbolu olimpijskiego podczas uroczystości upamiętniającej „Dzień 

Olimpijski”. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji ma swoje własne igrzyska policyjne, IPA Games, 

których gospodarzem będzie IPA Brazylia w 2024 roku w stolicy kraju, Brasílii. 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia.  
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IPA Czarnogóra organizuje konferencję na temat  

„Policja i Covid-19” 
 
 
Sekcja IPA Czarnogóra zorganizowała  w dniach 4-6 czerwca 2021 roku w Čanj 

(Czarnogóra) międzynarodową konferencję zatytułowaną „Policja i Covid-19”.  

W konferencji wzięło udział ok. 60 członków z ośmiu Sekcji IPA: Bośni i Hercegowiny, 

Rumunii, Rosji, Północnej Macedonii, Serbii, Polski, Sekcji w budowie – Albanii  

i Czarnogóry.  

Każda delegacja przedstawiła krótką 

prezentację na temat wyzwań, przed 

jakimi stanęły sekcje IPA i Policja 

podczas pandemii, sposobów ich 

przezwyciężania, jak również na temat 

darowizn i wsparcia, jakie sekcje IPA 

zaoferowały w tym okresie. Uczestnicy 

wymieniali się doświadczeniami  

i kontaktami, zarówno podczas 

konferencji, jak i podczas krótkiego rejsu 

statkiem i kolacji. Na zakończenie 

konferencji uczestnicy otrzymali 

prezentację na temat kursu online w odpowiedzi na Covid-19  

w punktach wjazdu do krajów, przygotowaną przez Międzynarodową Organizację ds. 

Migracji (IOM), która zostanie przekazana wszystkim uczestnikom i członkom sekcji 

IPA. 

Po konferencji Sekcja IPA Czarnogóra podpisała Porozumienie o Współpracy  

z przedstawicielami Hotelu Montenegro w Čanj (https://hotelmontenegrocanj.me). 

Podobne porozumienie zostało podpisane z przedstawicielami Hotelu Adonis  

z Zlatiboru w Republice Serbskiej (https://adonis-resort.com), który również będzie 

oferował zniżki dla wszystkich członków IPA. 

Jednym z wniosków konferencji było to, 

że niezależnie od tego jak poważne 

wyzwania stanowiła pandemia dla 

funkcjonariuszy Policji i członków IPA, 

oraz biorąc pod uwagę, że niewątpliwie 

będzie ona nadal pogarszać warunki 

życia i pracy, solidarność  

i odpowiedzialność policjantek  

i policjantów jest niezbędna, aby 

przezwyciężyć podobne sytuacje. 
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Konferencja była również okazją dla Sekcji IPA Północnej Macedonii do ogłoszenia 

Konferencji Śródziemnomorskiej, która odbyła się 18 czerwca 2021 roku. 

W nadziei, że pandemia Covid-19 wkrótce minie, konferencja ta wyznaczyła początek 

nowych spotkań i kontynuację przyjaźni. 

SERVO PER AMIKECO! 

Vojislav Dragović, Prezydent IPA Czarnogóra. 

 

 

Dolnośląska IPA z drugą edycją #SpotkaniaNaSzczycie 

 

W pierwszy weekend czerwca, gdy większość obostrzeń związanych z Covid-19 

zostało w Polsce zniesionych, IPA Dolny Śląsk rozpoczęło drugą edycję  wydarzenia 

zainicjowanego w ubiegłym roku w ramach obchodów 70. rocznicy Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Policji – SpotkanieNaSzczycie. Tym razem chcielibyśmy zaprosić 

członków IPA nieco bliżej stolicy naszego województwa, aby spróbowali swoich sił 

zdobywając szczyt Ślęży. 

 

To starożytne święte miejsce pogańskiego kultu bóstwa słońca sięgające VII w. p.n.e. 

jest rezerwatem przyrody zbudowanym w większości z granitu, ma wysokość 718 

m.n.p.m. i porośnięte jest lasami. Niewielka odległość od Wrocławia, Świdnicy  

i Dzierżoniowa sprawia, że Ślęża jest jedną z najpopularniejszych atrakcji 

turystycznych w regionie. Na szczycie góry znajduje się schronisko turystyczne PTTK, 

maszt telewizyjny i radiowy, kościół Nawiedzenia NMP, ruiny zamku, wieża 

widowkowa oraz zabytkowa (prawdopodobnie celtycka) kultowa rzeźba niedźwiedzia. 
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Dla przypomnienia: celem tego wydarzenia jest zachęcenie 

członków IPA do aktywności i poznawania urokliwych miejsc 

naszego regionu w duchu przyjaźni i rywalizacji. Każdy członek, 

który zdobędzie szczyt pokonując co najmniej 10 km (wejście  

i zejście) i udokumentuje tę aktywność aplikacją biegową lub 

zdjęciem, otrzyma pamiątkową odznakę. 

Dla urozmaicenia rywalizacji, odznaki zostały ponumerowane, 

a zwycięzcy zostaną umieszczeni na liście zwycięzców. 

Pierwsza okazja do zdobycia szczytu oraz otrzymania odznaki z numerem 1 pojawiła 

się w sobotę 5 czerwca, kiedy w piękny, słoneczny dzień członkowie Regionu IPA 

Wrocław urządzili „małe zawody”: bieg na Ślężę trasą Ślężańskiego Zimowego 

Półmaratonu. Wspólny start miał miejsce o godz. 9:30 ze Stadionu w Sobótce. Meta 

znajdowała się przy Schronisku na Ślęży. Trasa biegu wyniosła 11 km. Wyścig odbył 

się w przyjaznej atmosferze i wszyscy uczestnicy zwyciężyli. Każdy z biegaczy 

otrzymał pamiątkową odznakę. Wśród pierwszej grupy zdobywców Ślęży tego dnia był 

były Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Fryderyk Orepuk – gratulujemy!   

Od 5 czerwca, dolnośląscy członkowie IPA podejmują wyzwanie i stawiają czoła 

szlakom na szczyt Ślęży pieszo lub rowerem, o różnych porach dnia – chociażby dla 

podziwiania pięknego zachodu słońca!  

Wydarzenie trwa, szczyt czeka na zdobycie, a odznaki czekają by trafić w ręce 

kolejnych członków IPA.   
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Zachęcamy członków IPA na całym świecie do udziału w wydarzeniach 

organizowanych przez ich sekcje, aby można było przywrócić normalność  

i pielęgnować wartości naszego Stowarzyszenia przez służbę i przyjaźń. 

Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 

 

Rekrutacja członków IPA na starcie: 

Sekcja IPA Niderlandy prezentuje IPA w Akademii Policyjnej   
 
 
25 maja 2021 roku nasi członkowie Rik Dokter i Wesley Miljoen odwiedzili Akademię 

Policyjną w Hadze (Niderlandy), aby rekrutować młodych kandydatów do służby  

w Policji do IPA. Naszą rekrutację organizujemy w tym samym czasie związki 

zawodowe policjantów. 

W Niderlandach jesteśmy chętni do 

organizowania większej ilości zajęć dla 

młodych funkcjonariuszy Policji oraz dania im 

większej możliwości wymiany cennych 

doświadczeń z kolegami z zagranicy. 

Dlatego też zamierzamy zawrzeć umowy  

z naszymi sąsiadami Niemcami, Belgią  

i Wielką Brytanią. Przewidywane wymiany 

powinny przyciągnąć wielu młodych kolegów  

i sprawić, że IPA stanie się dla nich interesującą opcją.    

 

Kees Jongh, Sekretarz Generalny IPA Niderlandy. 

 

IPA Serbia założyła klub dla członkiń IPA   
 
 
W dniu 22 maja 2021 roku, zgodnie z decyzją Zarządu, odbyło się spotkanie 

założycielskie pierwszego „Klubu Pań Sekcji IPA Serbia”. Jest to wyjątkowe 

wydarzenie w historii IPA Serbia, 

dedykowane kobietom w naszym 

Stowarzyszeniu. 

Cytując Željanę Tomašević, Pierwszą 

Damę i Przewodniczącą Klubu Pań 

Sekcji IPA Serbia, „Klub będzie odgrywał 

kluczową rolę w promowaniu kobiet  

w Policji, osiąganiu celów i zadań IPA  
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poprzez aktywne zachęcanie i tworzenie sieci na poziomie lokalnym, regionalnym  

i międzynarodowym. Przyczyni się to do podniesienia reputacji Republiki Serbii  

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w świecie. Ponadto, każde spotkanie Klubu Pań 

będzie miało charakter edukacyjny z zamiarem rozwijania pewnych umiejętności 

potrzebnych do realizacji ich celów i zadań. Nawiązywanie kontaktów poprzez Klub 

Pań okaże się przydatne na wiele sposobów, takich jak przyjmowanie nowych 

pomysłów i nowych znajomości, wymiana przydatnych informacji i doświadczeń 

zawodowych oraz tworzenie nowej ery Policji bez granic.” 

 

Po założeniu klubu odbyło się seminarium dla wszystkich członków na temat „Public 

Relations – komunikacja w biznesie”, prowadzone przez wybitnego profesora, po 

którym wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat. 

 

Zdravko Đurić, IPA Serbia, Delegat IEC. 
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IPA Rumunia organizuje konferencje regionalne  

w delcie Dunaju   
 
Wraz z pierwszymi oznakami normalności pojawiającymi się po ograniczeniach 

kowidowych, Sekcja IPA Rumunia stanęła na wysokości oczekiwań swoich członków, 

którzy z niecierpliwością oczekiwali na pierwsze spotkanie twarzą w twarz. 

W związku z tym, na przełomie maja  

i czerwca 2021 roku, zorganizowano dwie 

regionalne konferencje w delcie Dunaju, 

gdzie nasi członkowie mogli spędzić czas 

ze sobą po długiej przerwie. Uczestnicy 

konferencji mieli okazję do rozmów, 

podzielenia się przemyśleniami, 

uśmiechów, a przede wszystkim do dobrej 

zabawy. 

Delta Dunaju zawsze była i pozostanie 

miejscem cudownej kontemplacji,  

a wszyscy uczestnicy i ich bliscy mogli doświadczyć przepięknych widoków tych miejsc  

i tradycji Dobrudży. 

W krótkiej prezentacji omówiono kwestie związane z tym, w jaki sposób Stowarzyszenie 

powinno się dalej rozwijać i podkreślono kilka kwestii związanych  

z przyszłością IPA, takich jak zmiana marki, marketing, rozwój nowoczesnych kanałów 

komunikacji, itp. 

Warto wspomnieć, że delegaci Sekcji IPA Mołdawia skorzystali z naszego zaproszenia na 

konferencję, co umożliwiło nam ponowne otwarcie naszego programu działań  
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międzynarodowych. Jest to zawsze wspaniała okazja do spotkania z Rumunami zza Prutu, 

a nasza przyjaźń stanowi prawdziwy most przez granicę. Mamy nadzieję, że życie w IPA 

wkrótce wróci do normy, i że będziemy w stanie zorganizować kolejne takie działania  

w najbliższej przyszłości, zwłaszcza, że oczekiwania naszych członków są wysokie.   

Mihai-Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia. 

 

Wiadomości z IPA Trynidad Tobago: 

Aktywny wieczór gier z Bulionem rybnym po trynidadzku   
 
 
IPA Trynidad i Tobago, Zagraniczny Region Stowarzyszony 101 z Sekcją IPA USA, miał 

przyjemność zaoferować wieczór gier w sobotę 20 marca 2021 roku, który odbył się  

w Akademii Policyjnej w godzinach 15:00 – 21:00, przez obecną, drugą falą Covid-19. Jak 

widać na zdjęciu, wydarzenie to cieszyło się dużą popularnością i przyciągnęło 42 

członków, którzy skorzystali z okazji do spotkania towarzyskiego po ograniczeniach 

nałożonych podczas pierwszej fali pandemii w naszym kraju. 

Nasi członkowie z przyjemnością uczestniczyli w grze w muzyczne krzesła, tańcu 

grupowym i różnych grach planszowych, w tym Jenga, która była najpopularniejszą grą 

tego wieczoru. 

Podczas gdy dostarczano przystawki i napoje, 

kilku członków wybrało gotowanie bulionu 

rybnego, lokalnej zupy pełnej warzyw  

i aromatyzowanej ziołami z grubymi kawałkami 

marynowanej ryby, przysmaku, który podbił 

serca wszystkich obecnych. 

Jak można było się spodziewać, ta bardzo 

pyszna zupa nie starczyła na długo. Absolutnie 

nie było żadnych resztek, ani porcji na wynos! 

Impreza była bardzo udana, co nie tylko spełniło,  
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ale znacznie przerosło nasze intencje, którymi było zbudowanie przyjaźni poprzez fizyczną 

interakcję. 

Aby dać Wam prawdziwy smak Trynidadu i Tobago, i szansę na podzielenie się atmosferą 

tego wieczoru, którym cieszyli się nasi członkowie, przedstawiamy oto przepis na łatwy do 

wykonania bulion rybny. 

Dlaczego nie spróbować? Zapraszamy do przesłania nam zdjęć waszych wyników!  

  

 

 

 
Curtis S. Belford, Prezydent IPA T&T Zagranicznego Regionu Stowarzyszonego 

(Tekst i zdjęcia) 

 May-Britt Ronnebro, Sekretarz Generalny IPA (przepis) 
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NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Wniosek o zmianę…   
 

IEB zwykle spotyka się na kilka godzin co trzy tygodnie za pośrednictwem Zoom  

i omawia wszystkie sprawy związane z IPA. W dniach 1 i 2 czerwca 2021 roku odbyło się 

pełne, dwudniowe spotkanie IEB online. Jednym z punktów porządku obrad były ‘wnioski’ 

do Kongresu Światowego. Wnioski są czymś, nad czym IEB debatuje każdego roku, więc 

zacząłem się zastanawiać, skąd właściwie wzięła się procedura wniosków. 

Wiele moich badań prowadziło do majora armii amerykańskiej Henry’ego Martyna 

Roberta, który w 1876 roku napisał książkę „Zasady Porządku według Roberta”, po tym 

jak przewodniczył spotkaniu kościelnemu, gdzie delegaci z różnych obszarów kraju nie 

zgadzali się co do własnej procedury. Dziś ‘Zasady Roberta’ stały się przewodnim 

podręcznikiem procedury parlamentarnej i obowiązują w większości organizacji 

posiadających zarządy. 

Wniosek jest formalną propozycją członka zgromadzenia, aby zgromadzenie podjęło 

określone działania. Są one wykorzystywane do prowadzenia spraw w prawie wszystkich 

ciałach ustawodawczych na całym świecie i są wykorzystywane podczas wielu spotkań  

w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji przez grupę. Wnioski są zazwyczaj 

wykorzystywane do wnoszenia nowych spraw pod obrady zgromadzenia i stanowią 

mechanizm prawny przy wprowadzaniu zmian w przepisach. 

Główny program Kongresu 

Światowego IPA obejmuje 

wnioski, które są proponowane 

przez zarówno Sekcje Krajowe, 

jak i Komitet Wykonawczy (IEB), 

które są następnie poddawane 

pod głosowanie przez delegatów 

każdej Sekcji Krajowej, jak 

również IEB w głosowaniu 

zbiorowym oraz przy użyciu 

większościowego systemu 

głosowania. 

Wnioski te następnie przekształcane są w nasze statuty IPA, zasady i procedury. 

Dokumenty IPA są instrumentem kierowania Stowarzyszeniem. 

Ktoś kiedyś powiedział, że zasady to nic innego jak stare nawyki, których ludzie boją się 

zmienić. Więc dlaczego nie miałbyś być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie IPA? 

Servo per Amikeco.    

Mick Walsh, Skarbnik ds. Finansów. 
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Witamy nowego członka Komisji Społecno-Kulturowej 

Thierry’ego Larrouy!   
 

Komisja Społeczno-Kulturowa IPA (SCC) z radością wita nowego członka, Thierry’ego 

Lorrouy, Prezydenta Sekcji IPA Francja. 

Thierry jest bardzo aktywnym członkiem IPA i ciężko pracuje. Niedawno przeszedł na 

emeryturę z francuskiej Policji ze stanowiska dowódcy Dywizji. 

Kilka słów o Thierrym: 

Swoją karierę rozpoczął w 1983 roku na 

przedmieściach Paryża w jednostce 

zwalczającej handel narkotykami,  

a następnie przez dwa lata pracował we 

francuskim Centralnym Biurze 

Antynarkotykowym, gdzie przydzielano mu 

zadania i zajmował się stosunkami 

międzynarodowymi. 

W 1992 Thierry przeniósł się na francuską 

wyspę „La Réunion” na Oceanie Indyjskim, 

gdzie pracował jako detektyw. 

Od 1996 roku przebywał w Montauban 

niedaleko Tuluzy. 

Thierry jest członkiem IPA od wielu lat. Zanim został wybrany na Prezydenta Sekcji 

francuskiej w marcu2018 roku, przez 5 lat pełnił funkcję Sekretarza ds. Podróży. 

Posługuje się kilkoma językami, w tym francuskim, angielskim i hiszpańskim. 

Thierry jest osobą z wizją i silnym pragnieniem zaoferowania swojej pomocy dla IPA. 

Jeśli chodzi o jego pracę w SCC, mam przyjemność poinformować Państwa, że Thierry 

rozpoczął już pracę nad dwoma projektami: 

 Przyjaciele korespondencyjni 

 Ugaszczanie przyjezdnych 

Szczegóły dotyczące obu nowych projektów zostaną ogłoszone wkrótce. 

Witamy w naszej komisji Thierry! 

Cieszymy się na wspólną pracę dla dobra wszystkich członków IPA! 

 

Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent, Przewodniczący SCC. 
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POSŁOWIE: 

 

Na początku czerwca otrzymałam zaproszenie na garden party. W każdym razie 
urocze, zważywszy na to, że dopiero od niedawna można się spotykać towarzysko  
w Anglii, ale tym bardziej wyjątkowe, że stanowiło część brytyjskiego tygodnia 
Wolontariuszy. 

Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie słyszałam o takim tygodniu, więc zajrzałam  
i dowiedziałam się, że ‘Tydzień Wolontariuszy to czas, aby podziękować za wkład, jaki 
miliony ludzi wnoszą w całej Wielkiej Brytanii poprzez wolontariat’, jak można 
przeczytać na stronie internetowej Tygodnia Wolontariuszy. 

Od dłuższego czasu byłam wolontariuszką w jednym z klubów sportowych moich 
dzieci, ale w tym roku zaangażowałam się bardziej w dwie inne sprawy: przeszłam 
szkolenie, aby pomagać przy szczepieniach przeciwko Covid-19, a także zostałam 
trenerem Read Easy, organizacji charytatywnej, która pomaga dorosłym w nauce 
czytania. 

Jestem gorącym zwolennikiem widzenia szklanki w połowie pełnej, a nie w połowie 
pustej, i jak najlepszego wykorzystania każdej sytuacji, zatem po ¾ zeszłego roku 
przepracowanego ze stołu kuchennego w moim domu, zaczęłam czuć się trochę 
zdołowana kolejnymi następującymi po sobie lockdownami, i zdecydowałam, że 
nadszedł czas aby nauczyć się czegoś nowego i poznać nowych ludzi. Zarówno 
szczepienia, jak i coaching czytelniczy z pewnością spełniły swoje zadanie, że tak 
powiem, a obie organizacje dały mi o  wiele więcej niż myślę, że włożyłam! 

Przy okazji, garden party było urocze – 
bardzo angielskie – w domowym 
ogrodzie, z wygodnymi fotelami, herbatą  
i ciastkami. Najlepszą częścią było 
osobiste spotkanie z ludźmi i zobaczenie 
tak wielu szczęśliwych twarzy. Podczas 
wydarzenia dostałam małą kopertę  
z kartką z prostym napisem „Dziękuję”. 

Tak więc, chciałabym skorzystać z okazji, 
aby przekazać moją piękną kartkę  
z podziękowaniami wirtualnie do Was! 
Każdy kto pisze artykuły do naszego 
międzynarodowego biuletynu jest wolontariuszem dla IPA. Przystąpiliście do 
Stowarzyszenia z różnych powodów, a niektórzy z Was mogą poświęcić IPA więcej 
czasu niż inni, ale mimo to co miesiąc z wielką radością obserwuję, jak wiele sekcji 
poświęca czas, aby wysłać swoje artykuły do publikacji. W tym miesiącu zgłosiło się 
11 sekcji, a ogółem, od stycznia, wolontariusze z 31 sekcji wnieśli swój wkład. 

Dziękuję!     

Elke 
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Górski duathlon #SpotkanieNaSzczycie członków IPA z Podhala 
na Dolnym Śląsku. 

 

W ostatni weekend czerwca, rozpoczynający okres wakacyjny, gościliśmy na ziemi 

dolnośląskiej grupę członków Karpackiego Regionu IPA, którzy odwiedzili nasze województwo 

w ramach wydarzenia #SpotkanieNaSzczycie. Członkowie IPA z Podhala swój przyjazd 

planowali od października 2020 roku, aby zdobyć szczyt Śnieżki oraz pamiątkową odznakę 

#SpotkanieNaSzczycie. Niestety, z powodu obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną  

w kraju, przyjazd został odwołany. Gdy obostrzenia stopniowo zostały zniesione, powróciła 

inicjatywa przyjazdu na Dolny Śląsk, a na celowniku gości pojawiły się dwa szczyty do 

zdobycia w ramach wydarzenia IPA. 

#SpotkanieNaSzczycie jest wydarzeniem IPA zapoczątkowanym przez członków Regionu 

IPA Nowy Targ, którzy cyklicznie, od ośmiu lat, organizują wspólne wejście członków 

Stowarzyszenia na najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich i, poza Tatrami, najwyższy szczyt 

w Polsce – Diablak, czyli Babią Górę (1725 m.n.p.m.). Oczywiście, na pamiątkę każdy 

uczestnik wspólnego wejścia na szczyt otrzymuje odznakę. Ta inicjatywa była inspiracją dla 

dolnośląskiego IPA. Pierwszym wydarzeniem pod szyldem #SpotkanieNaSzczycie na 

naszym terenie było wejście na Śnieżkę, zainicjowane jesienią 2020 r. w ramach obchodów 

70-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Od 5 czerwca członkowie IPA mogą 

również zdobywać szczyt Ślęży. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie członków IPA do 

aktywności i poznawania urokliwych miejsc naszego regionu w duchu przyjaźni i rywalizacji. 

Każdy członek, który zdobędzie szczyt i udokumentuje tę aktywność aplikacją biegową lub 

zdjęciem, otrzyma pamiątkową odznakę. 
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Gości z Podhala na terenie Dolnego Śląska przywitał Przewodniczący DGW IPA Bartłomiej 

Majchrzak. Po krótkim spotkaniu przy kawie, goście udali się w dalszą drogę do Karpacza.  

W sobotę 26 czerwca, wczesnym rankiem, szlakiem spod Świątyni Wang, grupa wyruszyła 

zdobyć szczyt Śnieżki. Szlak niebieski prowadził początkowo wędrowców pośród drzew gęsto 

porastających zbocza. Po dojściu do Polany, skąd 

rozchodzą się szlaki w kilku kierunkach, stopniowo 

znad koron drzew zaczęły wyłaniać się zbocza 

Kotła Małego Stawu. Widok wyrastających znad 

drzew górskich zboczy był niczym w porównaniu 

do zachwytu jaki wywołał u wędrowców widok 

rozpościerający się po dotarciu nad Mały Staw. 

Dalej droga wiodła w górę do schroniska Strzecha 

Akademicka, gdzie na Śnieżkę podążali także 

uczestnicy ultra maratonu 3xŚnieżka, a wśród nich 

członek IPA Wrocław Mariusz Łęcki, który pomimo 

wysiłku, z uśmiechem pozdrowił członków IPA w drodze na szczyt. Trawers drogi Na Śnieżkę 

wiodący do schroniska Dom Śląski to tylko chwila na uspokojenie oddechu przed 

rozpoczęciem podejścia na szczyt Drogą Przyjaźni Polsko-Czeskiej. 

Na szczycie Śnieżki goście z Karpackiego Regionu IPA otrzymali z rąk Sekretarza Regionu 

IPA Wrocław Michała Sługockiego pamiątkowe odznaki . Niespodziewanie na szczycie Śnieżki 

doszło także do spotkanie ze Skarbnikiem Regionu IPA Uroczysko-Piechowice 

Włodzimierzem Jankiewiczem. Po zejściu do Domu Śląskiego Drogą Jubileuszową  

i odpoczynku, szlak powiódł dalej w dół Kotłem Łomniczki, obok Symbolicznego Cmentarzyka 

„Ofiar Gór”, a dalej przez malownicze Kaskady Łomniczki aż do Karpacza. Strudzeni 

wędrowcy wieczór spędzili na odpoczynku i integracji, którą uświetniła wizyta Fryderyka 

Orepuka. 

Kolejny dzień to kolejne wyzwanie. Ślęża swoją wysokością nijak ma się do Śnieżki, 

aczkolwiek pewne szlaki na szczyt są równie wymagające. Goście z Podhala mogli się o tym 

doskonale przekonać w niedzielę 27 czerwca, kiedy z rana wyruszyli na szlak na szczyt.  
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Droga Piotra Włosta łagodnie prowadziła wędrowców od Domu Turysty „Pod Wieżycą” do 

niebieskiego szlaku i Ścieżki pod Skałami, które poprowadziły wśród granitowych skał na 

Wieżę Widokową na Górze Ślęża, a następnie pod Dom Turysty PTTK, gdzie pamiątkowe 

odznaki za zdobycie Ślęży wręczył Włodzimierz Jankiewicz. Droga ze szczytu wiodła żółtym 

szlakiem na Wieżycę, gdzie goście podziwiać mogli wieżę widokową Bismarcka, do Domu 

Turysty „Pod Wieżycą”. Spod Domu Turysty pozostało już tylko wrócić na parking do 

samochodów, skąd goście z Podhala w znakomitych humorach i ze wspaniałymi 

wspomnieniami ruszyli w drogę powrotną do domu. Przed odjazdem zaprosili członków IPA  

z Dolnego Śląska do udziału w wydarzeniu #SpotkanieNaSzczycie – Babia Góra, którego 

kolejna edycja będzie miała miejsce 1 maja 2022 roku. 

Zachęcamy członków IPA do udziału w wydarzeniach organizowanych przez regiony, dla 

propagowania aktywności fizycznej oraz poznawania urokliwych miejsc w duchu przyjaźni  

i rywalizacji.   

Tekst: M. Sługocki, IPA Wrocław; zdjęcia: M. Kapołka, M. Kubień, IPA Podhale. 
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Pasmo sukcesów członków IPA Dolny Śląsk! 
 

W ostatnim czasie członkowie dolnośląskiego oddziału Stowarzyszenia kilkanaście 
razy udowadniali bardzo wysoki poziom sportowy, mimo tego, że dopiero wychodzimy 
z pandemii, która sprawiła, że wiele imprez biegowych było odwołanych. Jednak 
powrót dla dolnośląskich ipowców był bardzo udany, co pokazują poniższe przykłady. 

Zaczęło się od Oleśnickiego Leśnego Maratonu – 
Miodary 2021, gdzie wystąpił pierwszy garnitur 
dolnośląskich biegaczy, z trenerami na czele. Zaledwie 
kilka dni później nogi poniosły kolegów Radka Zęba 
oraz Michała Kawalca z wrocławskiej komendy, którzy 
biegli w Sztafecie z Przylądka na Jasną Górę, aby 
zebrać jak najwięcej dla potrzebujących dzieci. 
Startowali z dolnośląskiej stolicy i przekazując sobie 
pałeczkę wrocławscy członkowie IPA dotarli aż do 
Namysłowa. Przygotowując się do swoją wytrzymałość 
oraz kondycję m.in. trenując na masywie Ślęży  

i zdobywając odznaki w ramach Spotkań na Szczycie. Łącznie na sąsiadującej  
z Wrocławiem górze pojawiło się już kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia, którzy 
musieli pokonać dystans min. 10 km, aby móc uzyskać pamiątkę  
z charakterystycznym logo IPA.  

Treningi przyniosły szybkie rezultaty, bowiem 
pod koniec maja nasz lokalny ultrabiegacz 
Michał Banaś, pokonał dystans 51 km w II 
Patrolu Granicznym zajmując wysokie miejsce 
w swojej kategorii. O sukcesie może też 
powiedzieć Marcin Klimczak. Nasz kolega wziął 
udział w Diablak Beskid Extreme Triathlon, 
gdzie pokonał 1,8 km pływając, następnie 
przejechał rowerem w górach 90 km i na koniec 
przebiegł jeszcze 21 km. To wszystko  
w strugach deszczu oraz wciskającym się  
w każdą szczelinę błocie.  

Ipowcy nie odpuszczali i w osobie Szymona 
Fiedorowa oraz Mariusza Cieślaka nabijali kolejne 
kilometry w ramach Parkrun Polska biegając po 
Wrocławiu, a dokładnie w rejonach Jazu 
Opatowickiego. W tym samym miesiącu kolejny raz 
wykazał się „biegający policjant”, czyli Michał, który 
pokonał Sudecką Setkę. Jak sama nazwa mówi, 
zawody polegają na przebiegnięciu po sudeckich 
szczytach niebagatelnego dystansu 100 km. 
Michałowi zajęło to tylko 11 godz. i 47 min. 
jednocześnie zajmując 2. miejsce w kategorii  
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mundurowych. Większa reprezentacja 
pojawiła się na Narodowym Biegu Stulecia 
Odzyskania Niepodległości, gdzie 
wystąpiła nasza utytułowana biegaczka 
Renata Piech, a także Mariusz Cieślak, 
Błażej Przygodzki, Piotr Felek i Krzysztof 
Zając.  

To nadal nie był koniec sukcesów, bowiem 
dzień później mistrzyni Joanna Woźniak-
Cieślar zaprezentowała wysoką formę 
stając na podium w zawodach Miodary 

2021. Wśród mężczyzn wysokie miejsce zajął także Paweł Jankowski, a w swojej 
kategorii wiekowej także Zbyszek Jędrzejewski. 

Kolejne podium, tym razem w III Mistrzostwach Policji  
w Triathlonie na dystansie ½ Ironmana zdobył Piotr Bohater, 
na szyi którego zawisł złoty medal i dolnośląski ipowiec 
został Mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej! 
Mistrzynią Polski na tym samym dystansie została nasza 
koleżanka Sylwia Szpocińska, która uwaga! już drogi rok  
z rzędu stanęła na najwyższym stopniu podium! 

Wszystkim biegaczom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! A te pewnie pojawią się niedługo, 
ponieważ członkowie IPA Dolny Śląsk nie ustają  
w wysiłkach, aby zwiększać swoje umiejętności sportowe! 

Krzysztof Marcjan, Region IPA Wrocław. 
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