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                                                           STYCZEŃ 2023 
 

INTERNATIONAL POLICE 

ASSOCIATION (IPA)  

Biuletyn  

Tłumaczenie: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław. 

 
 

30 lat Sekcji Polskiej IPA 

 

 

Cóż to była za niezwykła uroczystość. Można powiedzieć, że wróciliśmy do korzeni, gdyż impreza 

odbyła się tuż pod Poznaniem w miejscowości Kiekrz, gdzie miał miejsce pierwszy Kongres Sekcji 

Polskiej IPA. Tym razem przedstawiciele Polski oraz 11 delegacji międzynarodowych wraz  

z Sekretarzem Generalnym - May-Britt Ronnebro spotkali się w Hotelu Delicjusz, położonym  

w Trzebawiu, niedaleko Poznania. 

Więcej na str. 5 

 

 



 

  

BIULETYN IPA – STYCZEŃ 2023 2 

 

 

SŁOWEM WSTĘPU 

 
Drodzy Przyjaciele, 
 

Jeszcze 12 miesięcy temu mieliśmy nadzieję, że nowy rok będzie pogodny, a pandemia ulegnie złagodzeniu. Pojawiła się nowa 
odmiana wirusa, a w Chinach tempo zakażeń ponownie wzrosło.  

Następnie mieliśmy katastrofę w postaci rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która przyniosła przedwczesną śmierć tysiącom ludzi  
i zniszczenia na ogromną skalę. Jej skutki nadal przynoszą trudności nawet poza Ukrainą, a nowa ogólnoświatowa depresja 
gospodarcza wpływa na życie ludzi z dala od konfliktu. Ceny paliw gwałtownie wzrosły, a łańcuchy dostaw wielu produktów zostały 
przerwane. Członkowie IPA szybko zaoferowali pomoc kolegom i ich rodzinom na Ukrainie i za granicą.  

Trwałe konsekwencje wojen w Somalii, Afganistanie i Syrii obejmują pozornie niekończący się strumień ludzi uciekających  
w nadziei na bezpieczeństwo, z których wielu ryzykuje życie na niebezpiecznych morzach, by dotrzeć do Europy, co dodatkowo 
obciąża i tak już przeciążone gospodarki.  

 

 

 

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost aktywności IPA na rzecz naszych 
członków w wielu sekcjach. Różnorodność wydarzeń, zawodowych, 
sportowych, kulturalnych i społecznych, znalazła swoje odzwierciedlenie 
w artykułach przesłanych do IAC do naszego biuletynu i wyraźnie 
pokazuje wartość członkostwa w IPA. Najważniejszym wydarzeniem był 
dla mnie Światowy Kongres w Lloret de Mar i możliwość ponownego 
zobaczenia wielu z Was. Mam nadzieję, że w Atenach, wszystkie te 
innowacje będą kontynuowane. Będzie reorganizacja Komisji ds, Relacji 
Zewnętrznych; moje sekcje afrykańskie będą ponownie w stanie wysłać 
delegatów do nas i reprezentować swoich członków. Brakowało ich.  

Jako że wchodzimy w ostatni rok obecnej kadencji IEB, Komisja ds. 
Relacji Zewnętrznych zostanie przekształcona w Komisję ds. Relacji 
Międzynarodowych, aby stworzyć więcej interakcji między IEB  
a sekcjami. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w najbliższych 
miesiącach. Interesujące będzie obserwowanie w tym roku 
wykorzystania opcjonalnej cyfrowej karty członkowskiej oraz opinii na 
temat ankiet internetowych, które będą wysyłane przez Hana z IAC,  
w celu poprawy naszych usług dla Państwa. Lisa zajmie się stroną 
internetową i mediami społecznościowymi, wykorzystując swoje 
umiejętności.  

Miałem przyjemność współpracować z wieloma pracownikami IAC na 
przestrzeni lat i jestem bardzo zadowolony z tego, jak Hana, a teraz 
także Lisa wykazały się profesjonalizmem i kompetencjami w tak krótkim 
czasie. Przyszłość IAC rysuje się w jasnych barwach. Życzę Wam, 
rodzinom i współpracownikom bezpiecznego, spokojnego i udanego 
roku 2023.  

Servo per Amikeco! 

Stephen Crockard 
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IPA JAPONIA REGION HIROSHIMA GOSPODARZEM SPOTKANIA: 

"ODKRYWANIE KULTUR INNYCH SEKCJI IPA" 

 

 

 

 

19 listopada 2022 r. Region Hiroszima Sekcji 
IPA Japonia zorganizował spotkanie 
"Odkrywanie kultur innych sekcji IPA", 

zatytułowane "Zapewnienie możliwości 
kształcenia dla członków Regionu", w którym 

wzięło udział 13 członków. 

Podczas spotkania, członek, który pracował 
jako oficer bezpieczeństwa w Ambasadzie 

Japonii w Republice Kenii, przedstawił 
prezentację na temat kultury, sytuacji 
bezpieczeństwa i systemu policyjnego w tym 

kraju, przytaczając kilka lokalnych historii. 

Spotkanie odbyło się w restauracji francuskiej, 
w której uczestnicy cieszyli się posiłkiem  

i przyjazną atmosferą. Jeden z uczestników 

skomentował: "Mogłem się dowiedzieć nie tylko 

o doświadczeniach Republiki Kenii, ale dało mi 
to również możliwość porozmawiania z innymi 

uczestnikami, którzy pracowali w innych krajach 
i rozumieją ich kulturę i systemy. Od tej pory 
zamierzam tworzyć więcej okazji do interakcji  

z gośćmi z zagranicy, a także dowiedzieć się 
więcej o innych sekcjach IPA. 

Na zakończenie zebrania członkowie, którzy 

biegle posługują się językiem obcym oraz ci, 
którzy się go uczą, przedstawili się i wyrazili 

swoją determinację, by płynnie posługiwać się 
językiem, którego się uczą. 

Spotkanie to było dobrą okazją dla członków do 

uznania znaczenia wymiany międzynarodowej, 
a Region Hiroszima będzie nadal rozwijał 
działania mające na celu pomoc członkom  

w zrozumieniu kultur w sekcjach innych krajów 
członkowskich IPA i motywowanie ich do 

przyłączenia się do światowego kręgu 
przyjaźni. 

Toru Uto 

Sekretariat IPA Japonia 
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IPA KANADA - REGION 2 WITA HISZPAŃSKICH STRÓŻÓW PRAWA  

I ICH RODZINY W TORONTO 
 
 

W dniach 29 i 30 września 2022 r. członkowie 

Regionu 2 gościli 53 funkcjonariuszy organów 

ścigania z różnych regionów Hiszpanii podczas 

wizyty w Toronto. 

Region 2 zorganizował to wydarzenie we współpracy 

z organizacją wspierającą środowiska mniejszości 

latynoamerykańskiej (LAH ISN), Stowarzyszeniem 

Emerytów Policyjnych w Toronto (TPPA) oraz 

Stowarzyszeniem Weteranów Wojskowych Policji 

Toronto (TPMVA). Członkowie tego partnerstwa 

powitali gości, z których niektórzy po raz pierwszy 

podróżowali do Ameryki Północnej. 

Dzień pierwszy rozpoczął się od spotkania członków 

LAH ISN i IPA Richa, Juana i Chrisa z grupą w hotelu. 

Grupa została następnie podzielona na dwie części; 

pierwsza zwiedziła siedzibę Jednostki Policji Konnej 

w Toronto na Exhibition Place, podczas gdy druga 

odwiedziła Fort York. Potem się zamienili, także 

wszyscy doświadczyli obu miejsc. Zwiedzający byli 

pod ogromnym wrażeniem członków jednostki 

konnej, gdy demonstrowali oni swoje umiejętności  

i zdolności swoich koni na padoku. Docenili również 

członka Straży Fortu York, w stroju z epoki, 

oprowadzającego ich po forcie. Obie wizyty 

oferowały wiele okazji do zdjęć. 

Kontynuacją wycieczki był grupowy spacer ulicami 

Toronto, podczas którego można było zobaczyć jak 

najwięcej miasta. Głód i pragnienie zostały 

zaspokojone w Kensington Market, gdzie goście 

mieli okazję cieszyć się różnorodnym jedzeniem  

i kulturą Toronto. Przerwa ta stanowiła doskonałą 

okazję do rozmów z delegatami, nawiązania 

przyjaźni i podzielenia się doświadczeniami 

związanymi z pracą w policji. Grupa wróciła do hotelu 

wyczerpana po długim dniu chodzenia, ale nie zbyt 

zmęczona, aby zrobić sobie zdjęcie przy 

przeprojektowanym znakiem Toronto na Ratuszu. 

Dzień drugi rozpoczął się od niezobowiązującego 

niedzielnego spaceru na Rynek Św. Wawrzyńca  

i konsumpcji słynnej kanapki Bacon-on-a-bun. 

Przewodnikami w tym dniu byli Chris z Regionu 2 IPA 

i Rene ze Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych  

w Toronto. 

Trasa wiodła wzdłuż King Street obok Katedry św. 

Jakuba do Alei Uniwersyteckiej, przez Hospital Row 

do Pomnika Policji Prowincji Ontario. Po oddaniu 

honorów grupa udała się do Centrum Eaton, gdzie 

pożegnano się, a goście kontynuowali wspieranie 

finansowe kanadyjskiej gospodarki. Nasi goście byli 

zafascynowani miastem. 

Ogólnie rzecz biorąc, impreza okazała się wielkim 

sukcesem i nawiązano nowe partnerstwa pomiędzy 

Regionem 2 IPA Kanada, środowiskami 

latynoamerykańskimi, Stowarzyszeniem Emerytów 

Policyjnych Toronto oraz Stowarzyszeniem 

Weteranów Wojeskowych Policji Toronto - wszystkie 

grupy wyraziły zainteresowanie powtórzeniem 

wydarzenia w przyszłości. A specjalne 

podziękowania dla członkini Regionu 2 Dany, która 

była w kontaktach z wszystkimi zaangażowanymi 

grupami.
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XXX lat Sekcji Polskiej IPA 

 

Ta ważna uroczystość nie mogła rozpocząć się inaczej jak od 

hymnu zarówno Polski jak i naszego Stowarzyszenia. Podniosły 

charakter rozpoczęty w tym momencie utrzymywał się przez 

większą część imprezy. Nie zabrakło również chwil wzruszenia. 

Takim z pewnością był moment w którym wśród osób które 

zostały odznaczone okolicznościowymi medalami stanęły dwie 

wyjątkowe kobiety. Renata Literacka oraz Mirosława Kuropatwa 

żony naszych dwóch kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnim 

czasie, a zostali pośmiertnie odznaczeni w podziękowaniu za 

swoją działalność na rzecz Stowarzyszenia. 

 

Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień. Prezydent 

Sekcji Polskiej podsumował 30-letnią działalność Stowarzyszenia i podziękował wszystkim osobom, które 

przyczyniły do rozwoju IPA w Polsce. Głos zabrał również nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji  

w Poznaniu oraz Sekretarz Generalny IPA May-Britt Ronnebro, którzy podkreślili rolę naszego Stowarzyszenia  

i podziękowali za dotychczasowe działania Sekcji Polskiej oraz jej 

członków. Wyjątkowym wydarzeniem było również odznaczenie 

przyznane naszej Sekcji od Niezależnego Związku Zawodowego 

Policjantów. Piękny Krzyż do naszego sztandaru przypiął 

Przewodniczący z NSZZP województwa wielkopolskiego podinsp. 

Andrzej Szary. 

Po oficjalnej części goście zostali zaproszeni na międzynarodową 

konferencję „Kryzys migracyjny na granicy Unii Europejskiej oraz rola 

IPA w udzielaniu pomocy humanitarnej”. Uczestnicy mogli wysłuchać 

prelekcji Zbigniewa Tomaszka – zastępcy skarbnika SP IPA, Anety 

Sobieraj – Wiceprezydent SP IPA oraz Biljany Dulović – Prezydent 

Sekcji IPA Czarnogóra. Prezentacje dały pogląd na problem uchodźczy 

w naszym kraju oraz na Bałkanach. Pokazały również jak 

zaangażowała się IPA w pomoc ludziom, którzy uciekali z tego 

ogarniętego wojną kraju. 

 

Pięknym finałem oficjalnej części obchodów był koncert Orkiestry 

Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, która pod batutą mjr Pawła Joksa 

zagrała specjalnie przygotowany na to wydarzenie repertuar. Występ 

został bardzo gorąco przyjęty przez widownię i nagrodzony owacjami 

na stojąco zarówno przez Polaków jak i gości zagranicznych. 

Obchody te nie mogłyby się odbyć bez osób i firm które wspierają nasze stowarzyszenie. Chcielibyśmy 

podziękować:  

Prezesowi Browaru BOJAN w Bojanowie; Firmie Agro-Rydzyna sp. z o.o; Zakładom Mięsnym BYSTRY  

w Swarzędzu; Zakładom Mięsnym SOKOŁÓW; Firmie Selgros Poznań  

Podziękowania należą się również: 

Prezesowi Zarządu firmy „Żabka” Polska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu; Dyrektorowi Generalnemu Browarów 

Lubelskich „Perła” S.A w Lublinie; Fabryce Cukierków 

„Pszczółka” Sp. z. o.o. w Lublinie; firmie „GEOMAX” Misztal-

Stateczny Sp. Jawna w Opolu Lubelskim;  

Dziękujemy za wsparcie organizacyjne naszego jubileuszu! 

Tekst: Aneta Sobieraj, Wiceprezydent, IPA Polska. 

Tłumaczenie: Karolina Wójcik 
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UZNANIE DLA CHARLESA VINCENTA 

CZŁONKA IPA OD 60 LAT! 

 

We wtorek 21 września 2022 roku  

Przewodniczący 10. Regionu, Ernie Paris  

i Sekretarz Steve Hunt, na na prośbę 2. 

Regionu Sekcji IPA Kanada, odwiedzili 

jednego z ich członków, który mieszka  

w Waltham Abbey, Essex, który jest 

członkiem od 60 lat! 

Naszym zadaniem było wręczenie 

odznaki IPA Kanada oraz Listu Uznania 

od Przewodniczącego Regionu 2. Davida 

Lowe, Charlesowi Vincentowi, który ma 

obecnie 92 lata! 

Krótka historia Pana Vincenta jest 

następująca; Urodzony w Wielkiej Brytanii Charles Vincent, jest związany  

z IPA Kanada, Region 2., od czasu jej powstania, 60 lat temu. Po prawie 30 

latach służby w Policji Metropolitalnej Toronto, przeszedł na emeryturę  

i ostatecznie przeniósł się z powrotem do domu w Wielkiej Brytanii. 

Zachował jednak przez cały czas swoje kanadyjskie członkostwo i w tym roku 

obchodzi 60-lecie członkostwa. Charles otrzymał niedawno od swojej Sekcji 

ogólny certyfikat uznania, specjalną przypinkę do klapy IPA oraz monetę 60. 

rocznicy IPA Kanada challenge coin. Te przedmioty zostały wysłane do 

każdego członka Sekcji Kanada, Region 2, ale 60-letnie członkostwo w IPA 

jest wyjątkowe, rozumiemy. 

Stwierdziliśmy, że Charles jest typowym członkiem IPA, przyjaznym  

i gościnnym. Wyglądał 20 lat młodziej niż sugerował jego wiek i miał uścisk 

dłoni jak imadło! Jego kanadyjska żona, Sue, była bardzo gościnna, ale 

rozczarowana, że nie 

mogliśmy zostać dłużej. 

Zrozumiałe jest, że 

Charles miał wiele historii 

do opowiedzenia  

i szczerze mówiąc, 

moglibyśmy spędzić  

z nim chyba całe dnie! 

Byliśmy pod wrażeniem 

jego poświęcenia dla 

kanadyjskiego IPA, że 

wręczyliśmy mu 

certyfikat nagrody 

"Signal Service" Sekcji 

IPA UK w tym samym 

czasie! 

Steve Hunt 

Sekretarz 10. Regionu, 

IPA Kanada.
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SEKCJA IPA SRI LANKA Z POWODZENIEM 

PRZEPROWADZIŁA 2. SPOTKANIE SEKCJI 

GOSZCZĄCYCH (HSM) 2022 

Od 1 do 4 sierpnia 2022 w Kolombo, Sri Lanka 

 
 

Spotkanie Sekcji Goszczących odbywa się raz na dwa lata, a pierwsze 

Spotkanie odbyło się w Bukareszcie, w Rumunii, którego gospodarzem była 

Sekcja Rumuńska w 2018. Uczestniczyłem w tym spotkaniu również ja wraz  

z moim asystentem Sekretarza Generalnego i wyraziłem pragnienie  organizacji 

takiego spotkania na Sri Lance w 2020 roku. Ta propozycja została 

zatwierdzona przez Zarząd Międzynarodowy podczas 64 Kongresu 

Światowego IPA w Chorwacji. Jednakże, z powodu rozprzestrzeniania się 

pandemii Covid19, która dotknęła cały świat, w tym Sri Lankę, wydarzenie to 

musiało być dwukrotnie przekładane w 2020 i 2021 roku, a ostatecznie byliśmy 

gospodarzami tego wydarzenia w 2022 roku. 

Jednak ze względu na kryzys polityczny i gospodarczy, z którym borykała się 

Sri Lanka w tym okresie, niestety w tym roku nastąpił fizyczny spadek frekwencji 

na tym spotkaniu, chociaż zgłoszono kilka rejestracji. Dlatego też fizyczny udział 

był ograniczony, ale wiele osób przyłączyło się do nas on-line poprzez Zoom. 

Celem utworzenia IPA Houses jest zapewnienie członkom IPA, ich rodzinom  

i innym odwiedzającym opłacalnego, jakościowego i przyjaznego 

zakwaterowania w ramach dobrze zarządzanego środowiska. W takim 

zastosowaniu IPA Houses odnosi się do nieruchomości IPA, które są oficjalnie 

własnością, są dzierżawione lub wynajmowane przez sekcje IPA, a które są 

odpowiednio oznaczone jako "Domy IPA" zgodnie z procedurami ustalonymi  

w tym celu w odniesieniu do zakwaterowania. Księga Hostingu IPA otworzyła 

okno, w którym można znaleźć takie niezbędne informacje i dane kontaktowe 

dotyczące oficjalnych domów IPA działających w różnych sekcjach na świecie 

oraz inne miejsca zakwaterowania IPA dostępne w poszczególnych krajach.  

Są to niektóre z kluczowych kwestii, które były poruszane i omówione podczas 

Spotkania Sekcji Goszczących, co umożliwiło zastosowanie najlepszych 

praktyk w celu optymalnej promocji tego projektu. W tym kontekście Księga 

Hostingu IPA ułatwia naszym członkom podróżowanie i goszczenie oraz jest 

gotowym narzędziem do wyszukiwania informacji. 

Spotkanie HSM przyniosło pożądane rezultaty i  cenne korzyści w celu 

dalszego wzmacniania strategii rozwoju w tym obszarze działania. Wszyscy 

uczestnicy, zarówno obecni osobiście, jak i ci, którzy dołączyli on-line, wnieśli 

swój wkład w celu dalszego rozwoju. Uczestnicy fizyczni pochodzili z Niemiec, 

Danii i Sri Lanki, a inni dołączyli on-line.   

 

Asoka Wijetilleka, nadinspektor w stanie spoczynku,  

Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 
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NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW... WYMIANA WŁOSKA 

 

 
W 2018 roku Komisariat Policji w Faenza we Włoszech przeniósł się do swojej zupełnie 

nowej siedziby. Podczas przeprowadzki biura członek IPA Ivan Samori znalazł  

w archiwum piękny ceramiczny talerz z Oddziału I.P.A. Londyn Północny i od razu zaczął 

się zastanawiać, skąd wziął się ten artefakt. Po rozmowie z emerytowanymi kolegami 

okazało się, że w 1978 roku doszło do wizyty partnerskiej między Oddziałem IPA Włochy 

Ravenna a Oddziałem IPA UK Londyn Północny. Ivan od razu zainspirował się tym 

pomysłem i zaczął nawiązywać kontakty. 

 

Po kilku wstępnych mailach powstały optymistyczne plany  

w cieniu COVID. Plany te zostały zniweczone na początku Nowego Roku, ponieważ 

zastosowano kolejne ograniczenia w podróżowaniu, ale dzięki szczęściu okazały się one 

tymczasowe i plany wróciły na właściwe tory. Narodziła się nowa przyjaźń! 

 

28 lipca 2022 roku I.P.A - RAVENNA - ITALY zostali powitani na lotnisku Stansted przez członków Oddziału Londyn 

Północny. Po szybkiej podróży do centrum Londynu nasi 22 goście zostali zameldowani w Civil Service Club, Great 

Scotland Yard. Relaksujące popołudnie i wieczór upłynęły przy tradycyjnym jedzeniu w klubowym pubie. 

 

W piątek członek oddziału Tom Brazil zabrał nas na profesjonalną Pieszą Wycieczkę Niebieskiej Odznaki po China 

Town i Soho. Tom podzielił się z nami wieloma ciekawostkami i lokalną historią, aby utrzymać nas wszystkich na 

nogach. Po południu oba oddziały miały energię dzięki meczowi piłki nożnej halowej, który odbył się w Wellington 

Barracks. W wyrównanym meczu Ravenna wyłoniła się jako zwycięzca z przewagą 8-6. Gratulacje dla wszystkich 

uczestników i podziękowania dla członka oddziału Deana Guidera za organizację. 
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Sobota miała raczej królewski temat, zaczynając od wizyty na zmianie warty 

w Pałacu Buckingham, a następnie wycieczki do Szpitala Królewskiego 

Chelsea. Pensjonariusz Chelsea emeryt Dave Godwin przedstawił nam 

bardzo interesujące spojrzenie na życie w tym miejscu. Nasza wizyta 

zakończyła się pokazem machania flagą przez Ivana i Marco, którzy są 

narodowymi mistrzami Włoch. Na trawniku w słońcu mogliśmy cieszyć się 

drinkami wspólnie z pensjonariuszami Chelsea. 

W niedzielę grupa popędziła do Greenwich promem Ubera dla podziwiania 

widoków. Alex Williams oprowadził wszystkich po Old Naval College, 

Queen's House, Greenwich Park i targowiskach, zanim wyruszyliśmy w drogę 

powrotną miastem przez Tower of London i Fleet Street. 

W niedzielny wieczór na imprezie London Summer Jamboree spotkało się 

ponad ponad 50 członków IPA. Improwizowany występ uliczny z  machanie 

flagami i fanfary trąbek rozpoczęły imprezę. Po powitalnym drinku nastąpił 

smaczny poczęstunek, loteria charytatywna, prezentacje i nagrody. 

Najważniejszym punktem wieczoru była zabawa z fantastycznym magikiem, 

który oszołomił nas sztuczkami i magią salonową. 

Dziękujemy wszystkim członkom, którzy pomogli w jakikolwiek sposób, aby 

impreza partnerska zakończyła się tak wielkim sukcesem. IPA Ravenna 

oczywiście czeka na nasz przyjazd do Faenza! 

Alex Williams, Sekretarz Oddziału Londyn Północny, IPA UK 
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IPA KANADA GOŚCI IPA NIEMCY 

 

We współpracy z IPA Niemcy, IPA Kanada zorganizowała  

2. Międzynarodową Konferencję Szkoleniową w Regionie 9 (obszar 

Vancouver), w dniach 5-15 sierpnia 2022 roku dla 21 niemieckich członków 

IPA. Konferencja ta łączyła w sobie nacisk na rozwój zawodowy, jak 

również oferowała doświadczenie społeczno-kulturowe. Uczestnicy 

zatrzymali się w Centrum Szkoleniowym RCMP Regionu Pacyfik  

w Chilliwack, BC. To międzynarodowe wydarzenie zostało zainicjowane 

przez członków naszego Regionu 9 Mike'a Liu i Murraya Clarka. 

Program rozwoju zawodowego obejmował wizyty w Kent w instytucji  

o maksymalnym stopniu bezpieczeństwa, na przejściu granicznym Peace Arch, w oddziale RCMP w Surrey,  

w oddziałach morskich i konnych policji w Vancouver, w komendzie głównej "E" dywizji RCMP, a także w Urzędzie 

Celnym i Granicznym USA oraz w Kanadyjskiej Agencji Służb Granicznych na międzynarodowym lotnisku  

w Vancouver. Odbyły się również profesjonalne wykłady i prezentacje na takie tematy jak: "Przestrzeganie Prawa 

w Kanadzie", "Policyjne zarządzanie incydentami krytycznymi", "Ochrona granic", "Odporność w policji  

i przywództwo", "Różnorodność w policji". Uczestnicy mieli również możliwość uczestniczyć w różnych zajęciach 

na strzelnicy oraz w szkoleniach opartych na scenariuszach. 

Wydarzenie nie mogłoby 

się odbyć bez naszych 

gości doświadczających 

plenerów BC. Działania 

społeczno-kulturalne 

obejmowały odwiedzenie 

Grouse Mountain, mostu 

wiszącego Capilano, 

Stanley Park, Cultus Lake, 

Vancouver Waterfront  

i trochę zakupów. 

Konferencja zawierała również pakiet przygodowy, aby umożliwić 

uczestnikom doświadczenie tego, co natura BC ma do zaoferowania. 

Obejmował on zwiedzanie, zjazd tyrolką przez doliny i spływ pontonowy 

rzeką. 

Ze względu na duży sukces tego wydarzenia i naszą rosnącą przyjaźń z IPA 

Niemcy, planowana jest teraz podobną konferencja szkoleniowa w Neuss  

w Niemczech w sierpniu 2023 roku i będzie otwarta dla zaledwie 20 członków 

IPA Kanada. Więcej informacji pojawi się wkrótce. 
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SPOTKANIE IPA KENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU 

 

DZIEŃ PRZYJAŹNI  
 
Dzień 3 grudnia 2022 roku był szczególnym dniem 

w kalendarzu Sekcji IPA w Kenii. Członkowie ze 

wszystkich ośmiu regionów zebrali się razem  

w Pawilonie Policyjnym w South C, Nairobi, aby 

wziąć udział w dorocznym Dniu Przyjaźni. Ostatni 

raz podobne wydarzenie odbyło się w grudniu, 

2019 roku, dzięki pandemii Covid-19. Teraz, gdy 

członkowie mieli okazję spotkać się ponownie po 

tak długim czasie, przybyli licznie. 

 

Organizatorzy, pod przewodnictwem 3. Wiceprezydent, Pani Poline Munyi, nie zawiedli; jedzenia było 

wystarczająco, a napoje obfite. Goście zostali uraczeni wyjątkową rozrywką obejmującą dobrą muzykę, komedię  

i taniec. 

 

Przemawiając podczas wydarzenia, przedstawiciel Dyrektoriatu Śledczego, Dr. Mwangi Wanderi zauważył, że 

dzień przyjaźni był bardzo szlachetną inicjatywą, którą każda postępowa instytucja musi przyjąć, nie tylko jako 

strategię do refleksji nad wydajnością ich organizacji, ale także jako sposób na interakcję, relaks i poznanie, jak 

radzą sobie koledzy, w szczególności ci na emeryturze. 

 

Dr. Wanderi zauważył, że Dyrektoriat Śledczy czuje się wielce zobowiązany wobec Stowarzyszenia za darowizny 

otrzymane w szczytowym momencie pandemii COVID-19. Wspomniał, że darowizny te w znacznym stopniu 

przyczyniły się do ochrony pracowników i społeczności DŚ przed śmiertelnym wirusem. "To jest prawdziwy duch, 

dla którego Stowarzyszenie zostało założone i jesteśmy dumni z tego, że wiedząc, że mamy niezawodnego 

przyjaciela, do którego możemy się zwrócić, gdy jesteśmy w potrzebie". 

 

Podczas uroczystości kilku członków otrzymało Certyfikaty Uznania 

za ich znaczące wsparcie finansowe i materialne dla programów  

i działań IPA Kenia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Dr. F.S 

Abdalla, Pharesh Dodhia, dr Manilal Shah, Saleem Mahmoud oraz 

Pan Fredrick Mulandi. 

 

Podczas uroczystości Prezydent Sekcji IPA Kenia, Pan Alfred 

Osur, zaapelował do członków, aby przyczynili się do szlachetnej 

sprawy pomagania osobom, które mają mniej szczęścia  

w społeczeństwie. Odpowiedź była przytłaczająca. 
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SPOTKANIE IPA KENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU 

 
FUNDACJA "WSPÓŁCZUJĄCE RĘCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"  

 

 
 

W dniu 16 grudnia 2022 r. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 

(IPA) w partnerstwie z Krajową Służbą 

Policji odwiedziło Fundację 

"Współczujące Ręce dla 

Niepełnosprawnych w Ruai, w Nairobi. W 

domu tym mieszka 104 dzieci, z których 

wszystkie są niepełnosprawne. 

 

Funkcjonariuszy powitała Dyrektor 

Wykonawczy Fundacji Pani Anne Njeri, 

która wyraziła głęboką wdzięczność 

Międzynarodowemu Stowarzyszeniu 

Policji za wspieranie instytucji w okresie świątecznym. Pani Njeri zauważyła, że aktywne partnerstwo i przyjaźń 

pomiędzy Domem Dziecka a Sekcją IPA Kenia jest przykładem godnym naśladowania, ponieważ wzbudza nadzieję 

i ciepło u dzieci, które ze względu na swoje warunki zostały porzucone przez bliskich. 

 

Delegacja, której przewodził Sekretarz 

Generalny Sekcji IPA Kenia, Pan Jared 

Ojuok, HSC, SSP przekazała dary, w tym:  

5 wózków inwalidzkich, 50kg zielonej gramy, 

50kg żółtej fasoli, 50kg ryżu, 50kg mąki  

z prosa, 5 bel mąki kukurydzianej, 5 bel mąki 

pszennej, 40 litrów oleju do gotowania,  

i różne przybory toaletowe, wszystko 

wycenione na 2,500 USD. 

 

Członkowie IPA byli następnie zabawiani 

przez dzieci, które zaśpiewały pieśni 

uwielbienia i kolędy. 

 

Jared Ojuok,  

Sekretarz Generalny IPA Kenia. 
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IPA JAPAN- POKAZ AIKIDO W BARCELONIE  
 

 
Obecnie jestem oddelegowana z Departamentu Policji Metropolitalnej  

w Tokio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do pracy w Konsulacie 

Generalnym Japonii w Barcelonie. Tego lata zostałam poinformowana 

o IPA i dołączyłam do Sekcji japońskiej. Chciałabym poinformować  

o pokazie aikido, który przeprowadziłam 10 grudnia na "Manga 

Barcelona 2022" - dużym wydarzeniu mającym na celu przedstawienie 

kultury japońskiej, które odbyło się tutaj, przy współpracy z Aikido 

Makoto, prowadzonym przez miejscowego mistrza sztuk walki, pana 

Joaquima Suáreza. 

Aikido jest jedną z japońskich sztuk walki obok Judo, Kendo i Karate. 

Główną cechą, która odróżnia Aikido od innych sztuk walki jest to, że 

jest to sztuka samoobrony, która wykorzystuje siłę przeciwnika, a nie 

własną, a fizyczna różnica wielkości między przeciwnikami nie stanowi 

problemu. Z tego powodu Aikido nadaje się szczególnie do treningu 

osób słabszych fizycznie, takich jak osoby starsze, a wiele kobiet 

decyduje się na udział w tej sztuce. W Japonii praktykuje ją wiele 

policjantek. 

Po ponad dwuletnim ograniczeniu z powodu pandemii Covid, główne 

wydarzenie mające na celu wprowadzenie japońskiej kultury powróciło 

do Barcelony w takim samym stylu jak przed pandemią, przyciągając 

163,000 odwiedzających w ciągu czterech dni. Odwiedzający cieszyli się japońskimi tradycjami i subkulturami, 

takimi jak anime, jedzenie, sztuka, a nawet doświadczenia związane ze sztukami walki. Czułam koleżeństwo 

policjantów ponad granicami państw, gdy wykonywałam pokaz Aikido przed publicznością złożoną z miłośników 

kultury japońskiej, wraz z hiszpańskimi policjantami z "Aikido Makoto". 

Jestem zaszczycona, że mogę być częścią Konsulatu Generalnego i IPA Japonia, i w duchu "Servo per Amikeco", 

jestem zdeterminowana, aby być "el puente" ("mostem" w języku hiszpańskim) pomiędzy Hiszpanią i Japonią, co, 

jak wierzę, doprowadzi IPA do rozkwitu. 

Kyoko Koyama, 

Region Tokio, IPA Japonia. 
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IPA SRI LANKA UCZCIŁA 108 URODZINY  

ZAŁOŻYCIELA IPA ARTHURA TROOPA  
 
 

Arthur Troop, urodzony 15 grudnia 1914 roku, był funkcjonariuszem brytyjskiej 

policji, który założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA). 

Sekcja IPA Sri Lanka uczciła 108 urodziny założyciela IPA Arthura Troopa poprzez 

uroczyte odsłaniięcie jego portret w Sali Konferencyjnej w Biurze Sekcji IPA Sri Lanka 

w dniu 15. grudnia 2022 roku. 

Portret został odsłonięty przez pana Asoka Wijetilleka, Sekretarza Generalnego Sekcji 

lankijskiej. Okazję tę uczczono tortem urodzinowym. 

Obraz został specjalnie 

dostarczony osobiście po 

otrzymaniu od Sekcji Brytyjskiej 

przez Pana  

M. Gowrirajah, który jest 

dożywotnim członkiem Sekcji 

IPA Sri Lanka, obecnie 

zamieszkałym w Kanadzie. 

Jesteśmy mu wdzięczni za 

ułatwienie tego przedsięwzięcia. 

 

POSŁOWIE: 

W końcu 2023! 

Chciałabym życzyć wszystkim Państwu wspaniałego początku roku 2023. Niech ten rok będzie pełen zdrowia  

i szczęścia, i da Wam możliwość spędzenia cennego czasu z najbliższymi i przyjaciółmi IPA. 

Czy mógłabym prosić o przesyłanie wszelkich zdjęć z Zimowego Patroli na adres iac@ieb-ipa.org gotowych do 
umieszczenia w mediach społecznościowych w lutym. Bardzo doceniamy Waszą współpracę i uwielbiamy dzielić 

się pracą naszego Stowarzyszenia z całym światem. 

To wszystko ode mnie w tym miesiącu, do usłyszenia wkrótce. 

Servo per Amikeco 

Hana 
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Składka członkowska na rok 2023! 

 
 
UWAGA! W tym roku wysokość składki członkowskiej wynosi 80 zł (dla nowych członków 
IPA doliczamy 20 zł wpisowego). 

Podwyżka składki rocznej wynika z podwyższenia składki przez Grupę Wojewódzką. 

W dobrym tonie jest wiedzieć za co się płaci – dlatego jako organizacja społeczności 
policjantów, tym bardziej poczuwamy się do tego obowiązku: 
 - 40 zł odprowadzamy na rzecz Sekcji Polskiej IPA; 
 - 20 zł zostaje w Dolnośląskiej Grupie Wojewódzkiej; 
 - 20 zł zostaje w „BAZIE” i składa się na budżet Regionu. 
 
Tyle o zmianach. Nie zmienił się numer konta, na które należy wpłacać składki: 52 1600 
1462 1838 9997 9000 0001. W tytule przelewu proszę podać numer legitymacji IPA.    
 
Region IPA Wrocław. 
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II Mistrzostwa IPA Wrocław w Kręgle 2023. 
 
 

Okazuje się, że piątek 13-go nie musi wcale być pechowym dniem. Przekonali się o tym 

członkowie Regionu IPA Wrocław stając w szranki na torach bowlingowych podczas 

rozgrywanych w dniu 13.01.2023 roku Mistrzostw IPA Wrocław. 

W rywalizacji sportowej wzięło udział 10 czteroosobowych drużyn złożonych z członków 

Regionu Wrocław. 

 

Po zaciętym współzawodnictwie drużyn, w trakcie którego kule aż świszczały, a kręgle padały 

jak jeden mąż, ogłoszono wyniki turnieju: 

I miejsce: Klub Żeglarski WODNIK – 

Lewa Burta (756 pkt.); 

 

II miejsce: Wydział Doboru i Szkolenia 

KWP (751 pkt.); 

 

III miejsce: Drużyna Prezesa (677 pkt.) 

 

MVP zawodów został Bartek Kargol 

zdobywając indywidualnie 295 pkt. 

 

IV miejsce: Sztab Strzegomska (663 pkt.); 

V miejsce: Drużyna KMP (631 pkt); 

VI miejsce ex aequo: Psychofans oraz SPKP (619 pkt.); 

VIII miejsce: Orkiestra KWP (588 pkt.); 

IX miejsce ex aequo: Klub Żeglarski WODNIK – Prawa Burta oraz PG (478 pkt.) 

     

Region IPA Wrocław. 
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Gablota Regionu IPA Wrocław  

 

W siedzibie Regionu IPA Wrocław, w Domu Klubowym „Śnieżka” zawisła nasza IPA 
gablota i już tętni życiem! 

 

Region IPA Wrocław. 

 

Certyfikat X lat w szeregach IPA   

 

W dniu 11.01.2023 r. w siedzibie Regionu IPA Wrocław, 
nasz kolega Waldemar Tutaj odebrał legitymację  
i certyfikat 10-letniej przynależności do Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji.  

Serdecznie gratulujemy!!  

Region IPA Wrocław 
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