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Przełożył z języka angielskiego Michał Sługocki, IPA Wrocław

SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
Szczęśliwego Nowego Roku Wam wszystkim! Niech smutki i problemy Was omijają, i obyście
cieszyli się dobrym zdrowiem i szczęściem.
Jak mi wiadomo, większość sekcji i regionów IPA zaplanowało wiele wydarzeń, które będą dla
was okazją do zawarcia nowych znajomości z różnych stron świata i wspólnego radowania się
w duchu przyjaźni IPA. Gratulacje dla tych wszystkich, którzy aktywnie włączą się
w przygotowanie wydarzeń, a także dla uczestników. Wydarzenia społeczne są niezwykle
istotnym elementem życia IPA i zawsze jestem zdumiony i pełen radości kiedy mogę
przeczytać i obejrzeć relacje z sukcesów takich spotkań jakie mają miejsce wciągu roku.
Dla Zarządu Międzynarodowego rok 2019 będzie, jak każdy rok wyborczy, rokiem napiętym,
w którym kadencję zakończy obecna administracja, czekają nas także przygotowania Kongresu
Światowego, aby było to spotkanie produktywne dla wszystkich delegacji, a warunki były
sprzyjające do wybrania członków zarządu na kolejną kadencję w okresie 2019-2023.
Ale jakie mogą być sprzyjające warunki do wyborów?
Moim zdaniem oznacza to, że możemy polegać na kandydatów zmotywowanych, gotowych
dać z siebie dużo i pracować ciężko na rzecz zadań wynikającym z opisu ich stanowiska, ale
także na rzecz wspólnych projektów i wizji całego zarządu, kierując się duchem założyciela,
aby nie tylko zjednoczyć to co już zostało zrobione, ale także opracować nowe pomysły
i wciągnąć nowe kraje do procesu przyjęcia do Stowarzyszenia.
Ufam, że delegaci dokonają właściwych wyborów. Będą mieli czas przed kongresem – wraz
z Zarządami Krajowymi, ale także wspólnie z innymi sekcjami podczas różnych konferencji
krajowych jakie czekają nas wiosną – aby omówić wybory. Pomimo faktu, że termin zgłaszania
kandydatur na stanowiska w Zarządzie Światowym ustalony jest na 90 dni przed Kongresem
Światowym, zachęcam potencjalnych kandydatów, aby informowali wszystkich o swoich
zamiarach wcześniej, aby debata mogła być konstruktywna i otwarta.
Zatem spodziewajmy się najlepszego!

Jeszcze raz Wszystkiego Najlepszego z Nowym Rokiem dla wszystkich i dziękuję za wasze
poświęcenie dla IPA i jego celów. Gdyby wszystkie uśmiechy spowodowane przez IPA
w jednym roku można było przekształcić w świetlisty strumień nadziei dla ludzi mniej
szczęśliwych od nas, którzy potrzebują naszej pomocy, moglibyśmy zdziałać cuda. Wiem, że
wiele działamy obecnie, ale zwiększajmy liczbę pozytywnych inicjatyw, aby ta planeta była
lepszym miejscem do życia. Zamiast mnożyć wymówki do bezczynności, znajdźmy sposób na
czynienie dobra.
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący IPA

DOOKOŁA ŚWIATA
Protokół współpracy podpisany przez IPA Mołdawia, IPA Rumunia i Region
Toskania IPA Włochy.
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować o podpisaniu w Chişinău dniu 16 listopada
2018r Protokołu Współpracy pomiędzy Sekcjami Krajowymi IPA Rumunia, IPA Mołdawia oraz
regionem Toskania IPA Włochy.
W obecności kursantów Akademii Policyjnej, funkcjonariuszy Policji, policyjnych weteranów,
Przewodniczący IPA Rumunia, Florin Olaru, IPA Mołdawia, Mihai Cebotari, a także
Przewodniczący Regionu Toskania IPA Włochy, Orazio Anania, podpisali protokół podczas
oficjalnej ceremonii.
W dokumencie sygnatariusze proponują trójstronne rozwijanie przyjaźni i współpracy
pomiędzy członkami IPA dla promowania i wspierania społecznej, kulturalnej i zawodowej
współpracy pomiędzy stronami, jak również dla poprawy wizerunku Policji w trzech krajach.
Servo per Amikeco!
Mihai Cebotari, Przewodniczący IPA Mołdawia.

Sekcja IPA Makau gości delegację z Filipin.
Jak wiadomo w wielu z sekcji, w ostatnich latach IPA Makau poświęcała dużo uwagi w rozwój
Biura Spraw Azjatyckich (Asian Affairs Bureau). Na koniec 2018 roku w projekcie osiągnięto
znaczący rozwój.
Delegacja Policji z Filipin, pod dowództwem Chief Superintendent Rhodel’a O Sermonia
odwiedziła Makau i spotkała się z członkami sekcji IPA Makau.
Jest to pierwszy raz kiedy IPA Makau gościła delegację Policji z Filipin na spotkaniu w Makau.
Przewodniczący IPA Makau Lei przedstawił i omówił szczegóły misji IPA, a także opowiedział

o wydarzeniach i korzyściach płynących z członkostwa w IPA. Dodał również, że od wielu lat
IPA dokłada wielu starań na całym świecie aby ułatwić międzynarodową współpracę na rzecz
pokoju na świecie.
Pan Sermonia i jego współpracownicy zgodzili się z misją IPA. Ponadto wyrazili spore
zainteresowanie kursami szkoleniowymi jakie oferuje Stowarzyszenie. Co więcej Pan Sermonia
oznajmił, że będzie wspierał rozwój, aby w niedalekiej przyszłości Filipiny dołączyły do IPA
i rozpoczęły międzynarodową współpracę z członkami na całym świecie, aby zwiększyć wiedzę
zawodową i propagować służbę w Policji na Filipinach.
Chociaż jeszcze trochę czasu upłynie zanim powitamy Filipiny w rodzinie IPA, uważamy że jest
to dobry początek i rozwój promocji IPA w nowych zakątkach świata.
Servo Per Amikeco!
IPA Makau.

IPA Kenia z gwiazdkową wizytą w domu dziecka.
9 grudnia 2018r grupa członków IPA Kenia odwiedziła dom dziecka w Ruai na przedmieściach
Nairobi.
Placówka jest domem dla 154 sierot, dziewczynek i chłopców w wieku 1-17 lat. Dom prowadzi
na terenie szkołę podstawową, dzięki której wszystkie dzieci mają dostęp do podstawowego
wykształcenia. Następnie, po ukończeniu szkoły, dzieci kontynuują naukę już poza placówką.
W duchu przyjaźni Sekcja IPA Kenia podarowała żywność i odzież, m.in.: produkty spożywcze
(mąka, olej, cukier, zboża, napoje, warzywa oraz przekąski), chemię gospodarczą i środki
czystości, odzież dziecięcą dla 154 dzieci (pieluchy, pościel, zabawki, buty), a także czesne za
naukę dla dzieci w szkole ponadpodstawowej.
Podarki i pieniądze zgromadzone zostały przez członków IPA i partnerów. Kilkanaście
przedsiębiorstw także włączyło się w pomoc w odpowiedzi na nasz apel, a niektórzy nawet
chcieli uczestniczyć w przekazaniu datków. Dzieci nie posiadały się ze szczęścia na widok
napojów, słodyczy, nowych butów, odzieży i oczywiście przyjaźni IPA.
Władze IPA Kenia doceniają wkład domów dziecka w prewencję kryminalną. Placówki te
chronią młode i bezbronne dzieci przed złym wpływem, który mógłby je popchnąć na drogę
młodocianej przestępczości. W domach dzieci są odpowiednio wychowywane, wspierane
i wyposażane w najistotniejsze umiejętności do życia. Z tego powodu nasza Sekcja będzie
nadal wspierać tego rodzaju instytucje, abyśmy razem mieli swój wkład w promocję pokoju na
świecie.
Jednocześnie Sekcja IPA Kenia aktywnie uczestniczy w poprawie wizerunku kenijskiej Policji
poprzez takie akcje właśnie, co także wpływa pozytywnie na relacje ze społeczeństwem.
Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia.

IPA Litwa bierze udział w obchodach 100-lecia Policji Litwy.
W dniach 28-29 września 2018 członkowie Zarządu IPA Litwa spotkali się z oficerami
goszczącymi na obchodach 100-lecia Policji litewskiej. Wśród oficjeli byli m.in.: Zastępca
Dyrektora Europolu Catherine De Bolle z Belgii, Szefowie Policji z Estonii, Finlandii, Łotwy,
Mołdawii, Niemiec i Polski, a także goście honorowi.
Delegacje Policji z Estonii, Łotwy i Polski uczestniczące w Festiwalu przywitali Przewodniczący
IPA Estonia Uno Laas, Przewodniczący IPA Łotwa Ilze Ungure, oraz Zastępca Sekretarza
Generalnego IPA Polska Radosław Skubina.
Ponadto, Generalny Komisarz litewskiej Policji i Vice Przewodniczący IPA Litwa Linas Pernavas,
jego zastępcy oraz inni wysocy rangą oficerowie litewskiej Policji wzięli udział
w uroczystościach i spotkaniach.
Goście otrzymali szaliki w barwach narodowych ich krajów lub barwach Litwy, z godłami i logo
IPA.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Przewodniczący IPA Litwa Vytautas Pliuskus
przemówił jako pierwszy i odczytał list od Przewodniczącego Sekcji Światowej Pierre-Martin’a
Moulin’a, w którym gratuluje on litewskiej Policji z okazji jej stulecia.
W prezencie za znaczącą współpracę pomiędzy litewską Policją a Sekcją IPA Litwa, Generalny
Komisarz Policji Linas Pernavas otrzymał szal z symbolami litewskiej Policji i Sekcji IPA Litwa,
a także mottem IPA ‘Servo Per Amikeco’.
Następnego dnia obchody miały miejsce w centrum Wilna, gdzie w Katedrze uroczystą mszę
w intencji litewskiej Policji odprawił Arcybiskup Gintaras Grusas.
Po mszy, uroczystość przeniosła się na Plac Katedralny, gdzie odczytano list z gratulacjami od
Prezydent Republiki Litwy Dalii Grybauskaite, a następnie policjantom złożył gratulacje
Minister Spraw Wewnętrznych Eimutis Misiunas i Dowódca Policji Linas Pernawas. Oficjalną
część obchodów zakończyło odznaczenie funkcjonariuszy za wzorową służbę oraz złożenie
uroczystego ślubowania przez policjantów kadetów ze Szkoły Policji.
Kolejnym punktem był koncert Orkiestry Dętej MSW oraz parada w wykonaniu litewskiej
Kompani Honorowej Wojska, a następnie pokazy Policji Konnej oraz Policyjnych
Przewodników Psów Służbowych, pojazdów służbowych delegacji zagranicznych, żeńskich
patroli motocyklowych, a także motocyklowych akrobatów, którzy pokazali niesamowite
umiejętności. Pojazdy służbowe delegacji zagranicznych przyozdobione symbolami IPA
przykuły sporą uwagę i było oczywiste, że zgromadzona publiczność z chęcią będzie chciała
poznać szczegóły pojazdów i porozmawiać z delegacjami.
Publiczność z niecierpliwością oczekiwała pokazu Jednostki Antyterrorystycznej litewskiej
Policji „ARAS”, który, zdumiewający jak zawsze, tym razem z udziałem dwóch śmigłowców
w skomplikowanym manewrze. Częścią festiwalu była także interaktywna wystawa wszystkich
rodzajów Policji, która była okazją do poszerzenia swojej wiedzy.

Ogólne przesłanie jakie płynęło z obchodów rocznicowych było przejrzyste: Policja litewska
jest silną i nowoczesną instytucją, której funkcjonariusze gotowi są bronić obywateli i kraju.
Laura Zaleskiene i Ramunas MAtonis, członkowie Zarządu IPA Litwa.

Garth Minton z IPA UK na patrolu w Vancouver.
Jesienią 2018 roku odwiedziłem Vancouver w przepięknej Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.
Była to moja trzecia wizyta w tej części świata, ale tym razem chciałem zrobić coś związanego
z IPA.
Zawsze podobała mi się idea udziału w patrolu jako obserwator, więc skontaktowałem się
z przyjacielem z IPA, który skontaktował mnie z Mike’iem Liu sierżantem Królewskiej
Kanadyjskie Policji Konnej (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) z Surrey na obrzeżach
Vancouver. Mike, który posiada ogromne doświadczenie poprzez lata służby, był więcej niż
chętny aby umożliwić mi wizytę w jednostce RCMP dywizji Surrey.
W typowo deszczowy dla Vancouver dzień udałem się do Surrey na spotkanie z Mike’iem.
Początkowo nie był pewien będzie możliwy udział w patrolu, i będę musiał zadowolić się
wycieczką po budynkach policyjnych. Jednak po jakimś czasie, i pociągnięciu za kilka sznurków,
dostałem zgodę na udział w patolu, co, jak stwierdził Mike, jest rzadkością.
Mike odebrał mnie ze stacji i zabrał do bazy RCMP w Surrey, gdzie poznałem sierżanta d-cę
zmiany i inspektora. Po wypełnieniu kilku niezbędnych formularzy i udziale w odprawie do
służby zostałem przydzielony do patrolu z konstablem Chris’em Weberem, który zabrał mnie
na szybką wycieczkę po budynku, podczas której zwiedziliśmy dyżurkę, magazyn dowodów
i PDOZ, a następnie wsiedliśmy do Forda Crown Victoria i ruszyliśmy w patrol po najmniej
przyjemnych zakątkach dzielnicy.
Ciekawostką było dla mnie, że RCMP wykonuje rutynowe czynności policyjne w rejonach
Kanady gdzie nie ma lokalnych jednostek Policji, i automatycznie RCMP staje się lokalną
jednostką w takim rejonie. Wraz z Chrisem omówiliśmy podobieństwa w pracy Policji po obu
stronach Atlantyku, różnorakie wyzwania podczas egzekwowania prawa w coraz bardziej
zróżnicowanym i rozrastającym się społeczeństwie, a nawet obsłużyliśmy interwencję. Czas
płynął szybko i w końcu wróciłem do Mike’a, który zabrał mnie na lunch, a później do siedziby
RCMP Kolumbii Brytyjskiej, gdzie była okazja do zrobienia kilku zdjęć i wymiany naszywek.
Rozstaliśmy się z nadzieją na przyszłe plany związane z IPA, a ja po raz kolejny mogłem docenić
możliwości jakie daje członkostwo w IPA.
Garth Minton, IPA Wielka Brytania.

Świąteczna inicjatywa IPA Brazylia po raz drugi.
Sekcja IPA Brazylia wywołała 1,184 uśmiechy na twarzach potrzebujących dzieci z terenów
wiejskich, a wszystko dzięki projektowi społecznemu „Listy Świąteczne” – inicjatywie, która
odbyła się już po raz drugi.
Celem projektu jest zgromadzenie prezentów gwiazdkowych jakie chcą dzieci w listach do
Mikołaja. Skierowany jest do dzieci do lat 14 z ubogich rodzin. Inicjatywa prowadzona jest we
współpracy z brazylijskim Urzędem Pocztowym, który zapewnia doręczenie paczek do
odbiorców, takich jak 6-letnia Valentina Matos de Souza Silva, która w liście napisała:
„Święty Mikołaju, chciałabym dostać na Gwiazdkę prezent, ponieważ moja mama powiedziała,
że w tym roku bardzo trudno jest zdobyć pieniądze, i nie wie czy uda jej się kupić prezent dla
mnie. Mikołaju, moja mama jest sama, nie mam taty, ale mam 4 braci, którzy się uczą i nie
pracują. Byłam bardzo grzeczna i zachowywałam się dobrze w tym roku, i bardzo chciałabym
dostać wózek dla lalki, żebym mogła w nim wozić lalkę, którą dostałam od ciebie w zeszłym
roku.
Buziaki Mikołaju!”
Servo Per Amikeco!
IPA Brazylia.

Dziedzictwo IPA: Kongres Światowy sfilmowany.
Każdego roku kluczowym punktem naszego kalendarza wydarzeń jest Kongres Światowy,
który odbywa się w jednej z naszych 65 sekcji na świecie.
Aby zachować i pokazać dziedzictwo IPA Eran Israel, członek Komisji Socjalnej IPA opracował
i zaktualizował film skupiający 20 lat Kongresów Światowych IPA od 1998-2018 roku. Film do
znalezienia pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=3tlMKg8Qx1E&feature=youtu.be

Sekcja IPA Lesotho zaproszona na Konferencję Wybiórczą Sekcji IPA Eswatini.
Ośmiu członków Sekcji IPA Lesotho, z których sześciu obecnie wchodzi w skład Narodowego
Komitetu Wykonawczego, a dwóch pozostałych zakończyło kadencję w listopadzie 2018r,
zostało uhonorowanych oficjalnymi zaproszeniami od Sekcji IPA Eswatini.

W dniach 6-8 grudnia 2018r Sekcja IPA Eswatini przeprowadziła Konferencję Krajową, podczas
której odbyło się rozliczenie okresu czteroletniego (2014-2018) oraz wybory członków
Narodowego Komitetu Wykonawczego.
Równolegle do konferencji Sekcja IPA Eswatini zorganizowała kampanię, która odbyła się na
Wzgórzu Świń, której celem było uwrażliwienie społeczeństwa na sprawy związane
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i środki jakich używa się do zapewnienia
bezpieczeństwa. Wszystkie goszczące sekcje zostały zaproszone przez Przewodniczącego IPA
Eswatini, obecnym Szefa Policji.
Thato Mokoteli, Sekretarz Generalny IPA Lesotho.

Wybory w IPA Izrael.
Wybory na stanowiska w IPA Izrael zakończyły się w grudniu 2018r. Otwarte były dla
wszystkich 23,750 członków Stowarzyszenia w Izraelu, z możliwością kandydowania na każde
stanowisko, wybory podzielone były na trzy kategorie: przewodniczący, członkowie
Narodowego Komitetu Wykonawczego i przewodniczący regionów.
To bardzo skomplikowane logistycznie wyzwanie, ponieważ proces wybiórczy trwa trzy
miesiące, w czasie których najpierw wiadomość wysyłana jest do kandydata, następnie
powołany zostaje zewnętrzny komitet wyborczy, któremu przewodniczy sędzia lub starszy
adwokat nie będący członkiem IPA.
Zaprezentowana zostaje broszura z kandydatami, w której są wszyscy kandydaci na wszystkie
stanowiska. Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje broszurę wraz z formularzem
głosowania pocztą.
Po sprawdzeniu wszystkich formularzy przez zewnętrzy komitet, wyniki zostają przesłane do
Komitetu Wybiórczego, który następnie zwołuje pierwsze prezydenckie posiedzenie i ogłasza
wyniki. Nowowybrani członkowie Narodowego Komitetu Wykonawczego wybierają oficjeli na
stanowiska.
Oto wyniki wyborów w 2018r: Yaacov Terner został ponownie wybrany na Przewodniczącego
IPA Izrael liczbą ponad 80% głosów. Gal Sharon otrzymała 60% głosów i została ponownie Vice
Przewodniczącym, a Dr. Eran Izrael z 45% głosów powtórnie został wybrany na Sekretarza
Generalnego.
Życzę Przewodniczącemu, członkom Narodowego Komitetu Wykonawczego oraz przyjaciołom
z IPA Izrael owocnej kadencji w duchu IPA.
Gal Sharon, Vice Przewodnicząca IPA, Vice Przewodnicząca IPA Izrael.

Członek IPA Australia poszukuje przyjaciół do korespondencji.
Nie tak dawno temu otrzymaliśmy przepięknie napisany list od długoletniego członka IPA
Australia. Jim Anderson dołączył do IPA w 1967 roku i bardzo chciałby nawiązać kontakt z
członkami IPA z całego świata, mieszkającymi w pobliżu lotnisk. Jeśli jesteście zainteresowani
korespondencją z Jimem, skontaktujcie się z nami: iac@ipa-ieb.org, a my przekażemy kontakt
do was Jimowi.
Z góry dziękuję,
Elke Schuelpen-Roberts, Kierownik Biura Światowego Centrum Administracji.

Międzynarodowe Spotkanie Zbierackie.
Relacja w języku hiszpańskim.

NA TALERZU ZARZĄDU MIĘDZYNARODOWEGO:
Nominacje do Światowej Nagrody IPA 2019.
Każdego roku wszystkie sekcje IPA na świecie mają możliwość zgłaszania nominacji do
Światowej Nagrody IPA do Zarządu Światowego IPA.
Ta prestiżowa nagroda IPA nie jest przyznawana za akty bohaterstwa, ale jej celem jest
wyróżnienie i nagrodzenie wkładu pojedynczych osób lub organizacji za wyjątkowe i trwałe
zaangażowanie poprzez projekt dla korzyści społeczeństwa w sprawach Praw Człowieka
i utrzymania pokoju na świecie. Laureat otrzymuje certyfikat i nagrodę pieniężną.
Światowa Nagroda IPA przyznawana jest podczas Światowego Kongresu IPA i ogłaszana
podczas oficjalnej konferencji prasowej.
Termin nadsyłania nominacji za rok 2018 upływa 8 maja 2019r i chcielibyśmy zaprosić
wszystkie sekcje IPA do zgłaszania waszych nominacji do Sekretarza Generalnego IPA
Stephen’a Crockard’a na adres ha@ieb-ipa.org oraz kopię na adres iac@ieb-iac.org.
Czekamy na wasze listy.
Elke Schuelpen-Roberts, Kierownik Biura Światowego Centrum Administracji.

SEKCJE NA TAPECIE:
IPA KANADA
Na pierwszy rzut oka:
Przyjęcie:
Sponsorowani przez:
Członkowie IPA grudzień 2018:
Goszczone Kongresy:

Aktualny Przewodniczący:

16 marca 1961, Nadzwyczajny Kongres Światowy
w Paryżu.
IPA Wielka Brytania.
2061.
1966 – 8. IEC, Toronto.
1976 – VIII Kongres Światowy, Calgary.
1997 – XV Kongres Światowy, Quebec.
Chris Barratt.

Wgląd z Sekcji:
Cele:
Zgodnie z zapisem w Konstytucji Kanady, cele Sekcji IPA Kanada są jednoznaczne z celami
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. W celu wypełnienia tego obowiązku IPA Kanada
podejmuje następujące działania:








Jednoczy wszystkich czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji, w celu
ustanowienia więzi przyjaźni i wzajemnej pomocy pomiędzy nimi.
Organizuje wymiany, korespondencje, grupowe wyjazdy.
Zachęca i wzmacnia pracę w służbie publicznej. Promuje szacunek dla prawa
i utrzymanie porządku wśród funkcjonariuszy Policji w krajach członkowskich, a jeśli
jest możliwość włącza się w działalność społeczną i kulturalną.
Udzielanie pomocy osobom nie będącym jej członkami, jeśli zostanie to uznane za
istotne dla interesu ludzkości i powszechnej przyzwoitości.
Wymiana publikacji pomiędzy Sekcjami w celu zachęcenia do relacji między członkami
na całym świecie.
Ustanowienie serwisu korespondencyjnego do informowania członków
o przedmiotach zainteresowania Stowarzyszenia.

Wyciąg z historii
IPA Kanada została oficjalnie uznana międzynarodowo w dniu 16 marca 1961 roku dzięki
staraniom Założyciela Sekcji Charles’a Wright’a z Regionu 1. Emerytowanego funkcjonariusza
Policji w London, Ontario. Charles Wright również przyczynił się do przyłączenia Sekcji Stany

Zjednoczone do Stowarzyszenia. Charles zmarł 20 stycznia 2016 roku w wieku 90 lat. Od roku
2010 dzień 16 marca jest co roku obchodzony jako Dzień Założyciela.
Od naszego początku w 1961 roku, nasz kategoria członkostwa zwyczajnego obejmuje:
czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii Wojskowej. Funkcjonariusze
Policji Pomocniczej otrzymują status członka stowarzyszonego.
W 1995 dodaliśmy Kadetów i Specjalnych Konstablów z uprawnieniami funkcjonariusza Policji
do kategorii członków zwyczajnych.
W 2004 dodaliśmy funkcjonariuszy Służby Celnej z uprawnieniami i obowiązkami
funkcjonariuszy pokoju.
W 2007 powyższe zmieniliśmy na funkcjonariuszy kanadyjskiej Straży Granicznej
z uprawnieniami i obowiązkami funkcjonariuszy pokoju.
W 2014 dodaliśmy czynnych, byłych i emerytowanych pracowników cywilnych, którzy
pracowali bezpośrednio z funkcjonariuszami przy przyjmowaniu zgłoszeń i dysponowaniu
policjantów do interwencji.
Obecna kadencja Zarządu Krajowego Sekcji IPA Kanada jest najbardziej różnorodną grupą osób
w historii IPA Kanada. W skład wchodzą przedstawiciele pięciu z piętnastu regionów,
pochodzący z trzech krain geograficznych i będący zarówno na emeryturze jak i w służbie
czynnej, cztery kobiety i trzech mężczyzn, z których czworo jest dwujęzycznymi.

Obchody Pamięci Poległych funkcjonariuszy
Ottawa, Ontario
24 września 1998 roku Rząd Kanady oficjalnie ogłosił ostatnią niedzielę września każdego roku
jako Narodowy Dzień Pamięci Poległych Funkcjonariuszy. Dzień ten jest okazją każdego roku
dla Kanadyjczyków, aby wyrazić swoją wdzięczność funkcjonariuszom, którzy ponieśli
najwyższą cenę broniąc bezpieczeństwa obywateli.
Niestety, w szeregach ginie coraz więcej funkcjonariuszy, szacunkowo trzech do pieciu
każdego roku. W 1978 roku Dzień Pamięci upamiętniał 14 funkcjonariuszy. W 2018 roku 865
nazwisk poległych funkcjonariuszy wykuto w tabliczkach zawieszonych wzdłuż muru na
Parliament Hill.

Migawka IPA Kanada:
Piętnaście regionów IPA Kanada, od wybrzeża do wybrzeża zaprasza w odwiedziny. Każdy
z regionów oferuje przepiękne krajobrazy, sympatycznych ludzi i najznakomitsze jedzenie.
Skontaktuj się z Sekretarzem ds. Podróży w twojej sekcji aby otrzymać wymagane formularze
podróżne.
Skontaktuj się z nami: coms@ipacanada.ca
Strona www: http://www.ipa-canada.org

Przed nami:
Oto niektóre z przedsięwzięć IPA Kanada na nadchodzący rok:



Tydzień Przyjaźni organizowany przez Region 2 w dniach 31.05. – 08.06.2019, szczegóły
pod adresem www: http://www.ipacanadaregion2.com
Tydzień Przyjaźni organizowany przez Region 7 w dniach 30.08. – 12.09.2019, szczegóły
pod adresem www: www.ipamontreal.com ; ipapres7@gmail.com

Ponadto Region 11 z dumą organizuje po raz pierwszy coroczne Policyjne Spotkanie Zbierackie
w dniu 29 czerwca 2019 roku w Windsor, Ontario. Zapraszamy do udziału także Straż Pożarną,
Służby Medyczne i Straż Graniczną. Wszyscy międzynarodowi uczestnicy będą mile widziani.
Więcej informacji pod adresem email: ipaR11patchshow@hotmail.com

DOMY IPA – ODWIEDŹ JE!
Dom IPA Ben Stevens, Durban, Afryka Południowa
U stóp Drabiny Jakuba, po pokonaniu zakrętu, wzrok przyciąga niebieski dach dawniejszego
komisariatu Policji Rossburgh, obecnie znanego jako Dom IPA Ben Stevens.
Dom znajduje się w Durban, stolicy „Słonecznego Wybrzeża”, nie dalej jak 6 kilometrów od
centrum Durban, gdzie z łatwością można dotrzeć autobusem. Z Domu IPA równie łatwo
dotrzemy na północne i południowe wybrzeże, a także w głąb Kwazulu-Natal.
Jak donoszą źródła historyczne, w 1906 roku, panujący ówcześnie Król Dinizulu organizował
swoje wojska aby obalić rząd Natal. Lecz gdy w lutym 1906 roku zginęło dwóch policjantów,
władze Policji Durban wykupiły kilka z istniejących budynków, które następnie przekształcono
w komisariaty Policji – a jednym z nich był komisariat Rossburgh.

Fritz Brand, były Vice Przewodniczący IPA Afryka Południowa i członek zarządu IPA Port Natal,
pozyskał w 1995 roku niszczejący budynek, aby w nim ulokować Dom Gościnny IPA. Dom nosi
imię podpułkownika Bena Stevensa, byłego członka pierwszego Narodowego Komitetu
Wykonawczego IPA Afryka Południowa.
Obecnie w Domu IPA Ben Stevens znajdziemy dwa przestronne salony z telewizją, w pełni
wyposażoną kuchnię, 2 podwójne sypialnie oraz jedną dużą sypialnie z 5 łóżkami, 2 łazienki
i prysznic.
Wspólna kuchnia ze wszystkimi sztućcami, zlewozmywakiem i lodówkami jest dostępna dla
wszystkich gości.
Dom ma również wspólną część grillową.
Dodatkowo bar, jadalnia, pralnia, jak również pokoje konferencyjne i do rozrywek.
Dane kontaktowe:
Email: deyzeltessa@saps.gov.za
Strona www: http://ipasafrica.co.za/main/

Vossie Vos, Przewodniczący IPA Afryka Południowa

POSŁOWIE:
Sylwester od zawsze kojarzył mi się z ekscytującym poczuciem oczekiwania – kiedy byłam
dzieckiem mój tato zwykle wracał z prace przed obiadem tego dnia i całą rodziną, z dziadkami
i wszystkimi, gromadziliśmy się w kuchni, gdzie czekaliśmy na obiad z radiem w tle.
W Sylwestra oznaczało to specjalną audycję, podczas której co godzinę nadawano transmisję
na żywo z miejsc gdzie już przywitano Nowy Rok, poczynając od egzotycznych wysp w pobliżu
Linii Zmiany Daty poprzez Nową Zelandię i Australię.
Po tym z reguły byliśmy po obiedzie i każdy udawał się do innych zajęć w przygotowaniu na
wieczorne świętowanie.
Ekscytacja pozostała we mnie z biegiem lat i jestem pewna, że ta audycja radiowa rozbudziła
we mnie zamiłowanie do podróżowania i poznawania innych stron świata, niż siedzenie
w moim kraju.

„Sieć” IPA jest bardzo podobna: przeglądając media społecznościowe w Sylwestra i Nowy Rok
było jak słuchanie audycji radiowej lata temu, gdy życzenia pomyślności w 2019 roku
napływały wpierw z Nowej Zelandii i Australii poprzez Europę i Afrykę ciągu dnia, a kończąc na
wiadomościach z obu Ameryk nad ranem 1go stycznia, gdy dochodziłam do siebie po
szampańskiej zabawie sylwestrowej.
Przeglądanie tych wszystkich wiadomości od członków IPA z całego świata to wspaniały sposób
na rozpoczęcie Nowego Roku – zatem oto ode mnie SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2019 ROKU dla
wszystkich odbiorców biuletynu!
Elke

KALENDARIUM WYDARZEŃ
NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN

