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Przyjaźń

Pięknie ujęcie uchwycone przez nieodżałowaną
Anabelę Alferes
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SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
W imieniu IEB życzę Wam Szczęśliwego i Zdrowego Nowego Roku 2021.
Niech ten Nowy Rok przywróci zdrowie cierpiącym i złagodzi ból tych, którzy opłakują
utratę bliskich.
Niech będzie wypełniony wieloma małymi chwilami radości, które rozjaśnią Wasze dni.
Niech przyniesie on koniec tej pandemii, która nikogo nie oszczędza.
Oby rok 2021 szybko pozwolił nam znowu cieszyć się spotkaniami. Chociaż wszyscy
musieliśmy zaakceptować rzeczywistość i dostosować się w ciągu ostatnich kilku
miesięcy, nasza przyjaźń, cement naszego stowarzyszenia, również ma ogromną
potrzebę osobistego spotkania, ponieważ jest to prawdziwa siła naszego życia
stowarzyszeniowego.
W grudniu ubiegłego roku, pomimo trudnych
okoliczności, IEB chciał przekazać wszystkim
prezent
z
okazji
70-lecia
naszego
stowarzyszenia. To była przygoda dla wszystkich,
ponieważ każda sekcja została zaproszona do
udziału. To specjalne wydanie Biuletynu ukazało
się w połowie grudnia i miało ono przede
wszystkim stanowić hołd zarówno dla historii IPA,
jak i tego czym stało się dzisiaj, 70 lat po jego
założeniu.
Z okazji Jubileuszu zaplanowano kilka wydarzeń,
z których wszystkie musiały zostać odwołane ze
względu na Covid, ale lubię myśleć, że ta książka
jest jak piękna karta w historii naszego
Stowarzyszenia. Dziękuję wszystkim, którzy brali
udział w jej tworzeniu, a szczególnie Elke, Kerry
i Danielowi z IAC, którzy mimo trudnych
warunków pracy doprowadzili tę kompilację do
pomyślnego
zakończenia.
Prosimy
o wykorzystanie tego specjalnego biuletynu IPA
jako narzędzia promocyjnego dla naszego
Stowarzyszenia i bez wahania go wydrukować
i rozdawać jako prezent.
Jeszcze raz Szczęśliwego Nowego Roku, i nie mogę się doczekać kiedy ponownie się
spotkamy.
Z przyjacielskim pozdrowieniem,
Servo per Amikeco!
Pierre-Martin Moulin, Prezydent IPA.

BIULETYN IPA – STYCZEŃ 2021

2

DOOKOŁA ŚWIATA

Udane pierwsze posiedzenie online Zarządu Sekcji IPA Japonia.
7 listopada 2020 roku o godz. 20:00, redaktor strony internetowej Sekcji IPA Japonia,
Pan Sakai, pełnił funkcję moderatora i odbył zdalne spotkanie dla członków Zarządu
Sekcji IPA Japonia pod przewodnictwem Prezydenta Sekcji, Pana Kanetaki.
Zwykle posiedzenia Zarządu odbywają
się tylko osobiście, ponieważ Japonia nie
jest zbyt duża, aby członkowie zarządu
nie mogli spotkać się w jednym miejscu.
Jednak zdecydowaliśmy się również
spróbować spotkania w nowym stylu,
aby uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania
się wirusa Covid-19.
Wszyscy członkowie Zarządu wzięli
udział w spotkaniu. Na zdjęciu w górnym
rzędzie, od prawej strony, Prezydent
Kanetaka, redaktor strony web Sakai
(z Hokkaido), Skarbnik Inagaki; w drugim
rzędzie, od prawej: Sekretarz ds.
Podróży
Suzuki,
Wiceprezydent
Igarashi, Honorowy Przewodniczący Nakamura; w trzecim rzędzie, od prawej:
Sekretarz Generalny Warigaya, Sekretarz ds. PR Takiguchi, Sekretarz ds. kobiet i
młodych członków Takenaka (z Osaki); a w dolnym rzędzie po prawej sekretarz
projektu i operacji Nishino (z Osaki), a po lewej szef Regionu Wschodniego Kuboki.
To było pierwsze spotkanie zdalne w naszej sekcji.
Trochę się martwiłem, że mogą wystąpić problemy techniczne dotyczące uczestnictwa
wszystkich sekretarzy w spotkaniu, ale podczas testu wstępnego oferowanego przez
naszego redaktora strony internetowej wszyscy uczestnicy byli połączeni, więc o godz.
20:00 Prezydent Kanetaka zadzwonił do każdego i mogliśmy zacząć.
Spotkanie trwało ok. 50 minut, każdy sekretarz swobodnie wypowiadał się na temat
proponowanego porządku obrad, jakbyśmy byli fizycznie w tym samym pokoju,
i decydowano o ważnych sprawach, takich jak zmiana rocznej składki członkowskiej
dla pracujących zagranicą, zwrot kosztów podróży, wydatki na oficjalne spotkania itp.
To było trochę bardziej frustrujące niż spotkanie twarzą w twarz, ale zgodziliśmy się
na zorganizowanie spotkania zdalnego, kiedy będzie to potrzebne w przyszłości,
ponieważ teraz wiemy , że tego typu spotkanie można przeprowadzić efektywnie.
Toru Warigaya, Sekretarz Generalny IPA Japonia.
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Świąteczny Program Sponsorski Regionu 16 Sekcji IPA Kanada

Od wielu lat Region 16 „Atlantyk” realizuje Świąteczny Program Sponsorski. Każda
Prowincja dysponuje budżetem w wysokości 200 dolarów na darowizny na rzecz
wybranej przez siebie organizacji charytatywnej spośród organizacji lub grup, które
zapewniają pomoc dla pokrzywdzonych członków naszych społeczności. Dyrektor
Prowincjalny zwraca się do członków IPA danej prowincji o sugestie dotyczące wyboru
zasłużonej organizacji charytatywnej.
Na Wyspie Księcia Edwarda, dyrektor Chris Griffin i jego zespół wybrali organizację
charytatywną „Feed Nova Scotia”. Dyrektor ds. Nowej Fundlandii i Labradoru, Beverly
Bryant i jej członkowie wybrali organizację o nazwie „Silver Santas”, grupę, która
ułatwia spotkania z darczyńcami ze społeczności, takimi jak nasze stowarzyszenie,
z seniorami, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Dyrektor PEI Chris Cronwell
i jego grupa wybrali organizację o nazwie „Upper Room Hospitality”, która prowadzi
bank żywności, a także kuchnię polową z zupami w rejonie Charlottetown. W Nowym
Brunszwiku dyrektor Paul Robichaud i jego wolontariusze wybrali Centrum Kryzysowe
i Wsparcai Rodziny Beausejour w celu wsparcia małej rodziny, która została
uratowana z sytuacji przemocy domowej. W tym projekcie współpracowaliśmy
z lokalnym Okręgiem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej.

Bezpośrednio po ogłoszeniu tegorocznego programu, członkowie IPA a także
funkcjonariusze organów ścigania i emeryci, przekazali dodatkowe, hojne darowizny.
Zostały one zebrane i zamienione na karty podarunkowe lub dodatkowe datki. Przy
pewnym wysiłku wolontariuszy programu udało się nam zwiększyć łączną kwotę
darowizn ze wszystkich prowincji z kwoty 800 dolarów do niesamowitej sumy 3500
dolarów.
Cieszymy się, że inicjatywa ta wspiera w okresie świątecznym większe społeczne
akcje charytatywne. Rozumiemy również, że uczestnictwo w IPA poprawia reputację
wszystkich organów ścigania w naszych społecznościach i zwiększa wartość
członkostwa w naszej organizacji przyjaźni. Zdjęcie zrobione przez członka IPA,
Jocelyn Ross, przedstawia członków różnych służb organów ścigania, w tym
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Departament bezpieczeństwa Nowego Brunszwiku, Straż Miejską Shediac, Straż
Graniczną Kanady oraz Kanadyjską Królewską Policje Konną zebrane przed
budynkiem Centrum Kryzysowego i Wsparcia Rodziny Beausejour w Shediac.
Mark Bridges, Sekretarz ds. Podróży Regionu 16, IPA Kanada.

IPA-Häuser in Zeiten von Covid

Tekst w języku niemieckim.

Hubert Vitt, Wiceprezydent IPA Niemcy.
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Weekend Przyjaźni z IPA Uroczysko-Piechowice
W karkonoskiej głuszy doszło do spotkania 55 osobowej grupy z Regionu IPA
Uroczysko – Piechowice z przedstawicielami Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
oraz Jelenia Góra wraz z przedstawicielami IPA z Wielkiej Brytanii. Była to okazja do
rozmów o sprawach Stowarzyszenia, ale przede wszystkim przyjęciu planu Regionu
na przyszły rok, a także przywitania nowych członków. II-gie spotkanie w ramach
struktur IPA odbyło się pod hasłem Dęby Stulecia.
Zasadzono prawie sto drzewek mając na celu ochronę środowiska i uświetnienie
działalności IPA Uroczysko-Piechowice!

W ramach naszego Stowarzyszenia powoływane są kolejne, coraz prężniej działające
Regiony. Do nich należy IPA Uroczysko-Piechowice, powołane zaledwie dwa lata
temu. Koncepcja założycielska regionu Uroczysko-Piechowice, przewiduje skupianie
ludzi związanych ze środowiskiem antyterrorystów pracujących w ramach struktur
Policji. Oczywiście dotyczy to osób zarówno aktualnie pełniących służbę w tych
jednostkach, jak też już będących na emeryturze lub osób które na swojej drodze
zawodowej zetknęły się z tymi specjalistycznymi komórkami w formacjach
mundurowych.
Członkowie wspomnianego Regionu regularnie starają się wprowadzać kolejne
innowacje w ramach działania IPA i organizują spotkania nie tylko w krajowym gronie,
ale również międzynarodowym. Tak właśnie było na początku października w ośrodku
IPA Uroczysko-Piechowice, które odwiedzili członkowie Stowarzyszenia z Dolnego
Śląska oraz Wielkiej Brytanii. W roku 2019 w Uroczysku gościł przedstawiciel Regionu
Toskania Sekcji IPA Włochy – Orazio Anania.
Inauguracji weekendu przyjaźni dokonał Przewodniczący Regionu Władysław
Leszczyński, który przywitał gościa z dalekiego Albionu, Roba Stenhouse’a,
przedstawiciela IPA Defensive Tactics, a także tych, którzy przebyli o wiele mniejszą
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odległość, aby spotkać się w karkonoskich lasach. Należeli do nich m.in. Bartłomiej
Majchrzak z Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej, a także członek zarządu Fryderyk
Orepuk oraz przedstawiciel sąsiedniego, jeleniogórskiego Regionu – Rafał Gula.
Podczas pierwszego dnia przeprowadzono kilka dyskusji na temat zmian w zarządzie,
przyjęto deklaracje nowych członków, a policjanci – ratownicy medyczni –
przeprowadzili szkolenie z pokazem pt. „ratuję życie kolegi”.
Dzień drugi był o wiele bardziej aktywny,
głównie fizycznie, ponieważ uczestnicy
spotkania
w
ramach
uczczenia
działalności Stowarzyszenia posadzili
prawie 100 dębów! Każdy, kto wspomógł
finansowo tę akcję otrzymał specjalną
tabliczkę ze swoim pseudonimem oraz
imieniem,
które
nadał
drzewu.
Jednocześnie zadeklarował się dbać
o dąb, który rośnie ku niebu na sudeckich
zboczach.
Kolejny, ostatni dzień tego weekendu,
należał do jeszcze aktywniejszych niż poprzedni. Wszystko dlatego, że uczestnicy
spotkania wybrali się na szczyt Śnieżki, biorąc równocześnie udział w akcji
#70IPAChallenge, mającej na celu uczczenie okrągłej rocznicy powstania
Stowarzyszenia. 9 członków IPA wraz z osobami towarzyszącymi zdobyło 1602 metry
n.p.m otrzymując jednocześnie pamiątkowe odznaki.
I właśnie spotkaniem na szczycie zakończył się ten niezwykle przyjemny weekend,
podczas którego w myśl hasło Servo per Amikeco rozmawiali, dyskutowali i wymieniali
poglądy członkowie IPA z różnych krajów i różnych Regionów.
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Członkowie IPA Uroczysko-Piechowice mają już bardzo ambitne plany swojej dalszej
działalności i nie wykluczone, że w następnym roku podobne spotkania odbędą się
i to niejeden raz.
Tekst: K. Marcjan, Tłumaczenie: M. Rozmus, IPA Uroczysko-Piechowice.

Radosnego świętowania 70-lecia życzy Trio Prezydentów IPA!
Drodzy Przyjaciele,
W 2020 roku obchodziliśmy 70. rocznicę IPA, i z tej okazji Region IPA Valais, któremu
przewodniczę, przygotował specjalny baner, który z radością przedstawiam Wam
wszystkim. Ten baner powinien być punktem kulminacyjnym wydarzenia regionalnego,
ale z powodu nałożonych ograniczeń Covid niestety musieliśmy je anulować, podobnie
jak większość innych wydarzeń IPA w 2020 roku.
Niemniej jednak cieszę się, że mogę podzielić się z Wami tym banerem, i żeby to
zrobić, poprosiłem o pomoc dwóch specjalnych członków mojego lokalnego Regionu
IPA, ponieważ jestem szczęśliwym prezydentem dwóch prezydentów, a mianowicie
Jean-Pierre’a Alleta, Prezydenta IPA Szwajcaria oraz Pierre-Martina Moulina,
Prezydenta IPA.
Bez względu na to, jak dużą odpowiedzialność mają oni w naszym Stowarzyszeniu,
Prezydentem w Valais jestem JA
Ale mogę Was zapewnić, że mamy wspaniałą relację i jesteśmy doskonałymi
przyjaciółmi.
Jeszcze raz życzę wszystkim radosnego świętowania i Szczęśliwego Nowego Roku!

Allain Masseraz, Prezydent Regionu Valais, IPA Szwajcaria.
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Sekcja IPA Brazylia obchodzi Dzień Flagi Narodowej
Obecna flaga Brazylii została zainaugurowana 19 listopada 1889 roku Proklamacją
Republiki Brazylii, zaledwie cztery dni po zakończeniu monarchii.
Sekcja IPA Brazylia jest jedynym
brazylijskim stowarzyszeniem, które
obchodzi tę datę w ramach swojego
kalendarza wydarzeń. Nie inaczej było
również 19 listopada 2020 roku, kiedy to
zorganizowaliśmy
uroczystą
galę
z wykładem z okazji Dnia Flagi
Narodowej,
po
której
nastąpiło
upamiętnienie
flagi,
wręczenie
stypendiów oraz obiad i pokaz.
Wydarzenie zgromadziło około 350 osób i odbyło się w specjalnej sali Domu Espaço
da Corte w stolicy Brazylii, Brasílli. Wszystkie obostrzenia przeciwdziałające
rozprzestrzenianiu się Covid-19 zostały zachowane.
To upamiętniające wydarzenie Sekcji IPA Brazylia jest kamieniem milowym
uroczystości obywatelskich w kraju, dlatego otrzymaliśmy zaproszenie od prezydencji
Republiki do wzięcia udziału w ceremonii znanej jako „Wymiana Flagi Narodowej”,
która odbywa się przed Pałacem Prezydenckim 19 listopada każdego roku.
W swoim przemówieniu, wygłoszonym podczas wydarzenia zorganizowanego przez
Sekcję IPA Brazylia, Prezydent Sekcji, dr Joel Zarpellon Mazo, przedstawił projekty,
które rozwija IPA Brazylia, w tym Igrzyska IPA 2022, zapobieganie przemocy
i narkotykom w szkołach, i podkreślił istotę budowania narodowego pomnika ku czci
brazylijskich bohaterów stojących w obliczu obecnej pandemii i wyeksponowanego na
cześć zmarłej niedawno Prezydent Sekcji IPA Portugalia, Anabeli Alferes.

Z obecnymi licznymi władzami z trzech krajowych organów: wykonawczych,
ustawodawczych i sądowniczych, funkcjonariuszami Policji, członkami rodzin
i partnerami, wieczorna część wydarzenia była wyjątkowa, z pięknym hołdem dla
brazylijskiej Flagi, wyrażonym głosami sopranów oraz tenorów Domu Kultury Brasílli
oraz Orkiestry IPA Brazylia.
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Wykład prezesa Latynoamerykańskiej Akademii Nauk Humanistycznych – ALACH
poruszył obecnych.
Wieczorem, osoby służące dla kraju lub dla bezpieczeństwa publicznego zostały
uhonorowane popularnym medalem i dyplomem „Medal Onix – Merito Policial”.

To spotkanie twarzą w twarz było pierwszym w okresie pandemii w Okręgu
Federalnym i stało się widoczne w mediach ze względu na akt obywatelski oraz
opracowane kryteria organizacji i kontroli bezpieczeństwa, które posłużą za podstawę
dekretu otwierającego ds. funkcjonowania wydarzeń, zgodnie z protokołami
bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia Brazylii oraz Światowej Organizacji Zdrowia.
Servo per Amikeco w czasach pandemii!
Rada Krajowa, IPA Brazylia.

NA TALERZU ZARZĄDU

Memorandum Porozumienia
pomiędzy IPA oraz IEDO
Z przyjemnością informuję, że IPA nawiązało współpracę z Międzynarodową
Organizacją Dronów Ratowniczych (International Emergency Drone Organization –
IEDO). Prezydent IPA Pierre-Martin Moulin i Prezydent IEDO Vendelin Clicques
podpisali w tym celu Memorandum Porozumienia podczas spotkania online w dniu 10
listopada 2020 roku.
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Zapis wydarzenia dostępny pod linkiem: https://Signing_of_MoU_IPA-IEDO .
Założone w czerwcu 2018 roku IEDO to
stowarzyszenie non-profit, które rozwija
i promuje wykorzystanie dronów przez
służby ratownicze i łączy ratowników
korzystających z tej technologii na całym
świecie. IEDO skontaktowało się z IPA, aby
rozszerzyć swoją sieć o służby policyjne
i rozwinąć współpracę.
Jesteśmy przekonani, że to ekscytujące
partnerstwo między IEDO i IPA stworzy
nowe synergie.
Nasze partnerstwo ma na celu promowanie korzystania z dronów przez służby
policyjne na całym świecie w celu ratowanie większej liczby istnień ludzkich. Mamy
nadzieję, że rozwój wiedzy i wymiana doświadczeń zainicjowana przez IEDO szybko
rozprzestrzeni się za pośrednictwem międzynarodowej sieci
IPA.
Ponieważ technologia dronów i prawodawstwo rozwijają się
niezwykle szybko, przewidujemy, że dzieląc się wiedzą
członków
IEDO
w
całej
sieci
IPA,
będziemy
w stanie zminimalizować opóźnienia i zmniejszyć trudności
w korzystaniu z dronów przez Policję.
Porozumienie z IEDO ułatwi członkom IPA zdobycie cennej
wiedzy i szkolenia w dziedzinie dronów, a my cieszymy się, że
w najbliższej przyszłości możliwe będzie zorganizowanie
seminariów na temat dronów w IBZ Gimborn.
Chciałbym podziękować członkowi Komisji ds. Relacji
Zewnętrznych Damianowi Crummey’owi za jego pracę przygotowawczą,
umożliwiającą szybkie podpisanie Memorandum Porozumienia, a także Prezydentowi
IEDO Vendelinowi Clicques za skontaktowanie się z IPA.
Komisja ds. Relacji Zewnętrznych IPA w imieniu IEB jest niezmiernie zadowolona
z nowego partnerstwa i jesteśmy przekonani, że współpraca ta będzie owocna
zarówno dla członków IEDO, jak i dla IPA.
Einar Guðberg Jónsson, Przewodniczący Komisji ds. Relacji Zewnętrznych.
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Konkurs fotograficzny IPA 2020: Nagrodę otrzymuje…
Komisja Społeczno-Kulturowa IPA ma przyjemność ogłosić zwycięzców
Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego IPA 2020, który był otwarty dla
wszystkich członków IPA.
Po udanych konkursach w 2017 i 2019
roku, wydarzenie okazało się bardzo
popularne, z ponad 500 zgłoszeniami
nadesłanymi przez ponad 100 członków
z 36 sekcji IPA w kategoriach „Policja
w pracy” i „Kategoria otwarta”. Imponujący
wynik,
szczególnie
w
tym
roku
naznaczonym
przeciwnościami
losu
wywołanymi przez pandemię Covid-19!
Zdjęcia, wszystkie na wysokim poziomie
merytorycznym, zrobiły wrażenie na
sędziach, członkach cypryjskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Fotografów,
i którym w konsekwencji bardzo trudno było wyłonić zwycięzców!
Celem konkursu było umożliwienie naszym członkom wyrażenie i uchwycenia ich
codziennego życia za pomocą fotografii, czy to w pracy, w podróży, w eksploracji, lub
czegokolwiek innego czego doświadczyli jako fotografowie.
Szczególnie nas wzruszyło, gdy wśród zdjęć
nagrodzonych została praca niedawno zmarłej Prezydent
Sekcji portugalskiej, Anabeli Alferes, której pamięci
chciałbym zadedykować ten konkurs. To zdjęcie dumnie
prezentuje się na okładce tego wydania Biuletynu.
Z całego serca dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom
wspaniałej pracy i talentu. Te zdjęcia jasno pokazują
ogromną pulę talentów, którymi dysponujemy w ramach
IPA.
Chciałbym
również
podziękować
cypryjskiemu
Stowarzyszeniu Profesjonalnych Fotografów oraz
Kikisowi Perikleousowi, naszemu członkowi Komisji
Społeczno-Kulturowej, odpowiedzialnemu za ten projekt,
za jego doskonałą pracę.
Cieszymy się, że wszystkie zwycięskie zdjęcia, jak
również 50 kolejnych, zostanie zaprezentowanych
podczas Kongresu Światowego IPA 2021 w Hiszpanii, a także można je znaleźć na
międzynarodowej stronie IPA. Zapraszamy sekcje do wykorzystania tych wspaniałych
dzieł sztuki do publikacji czasopism, kalendarzy, itp., wspominając jednocześnie
o nazwiskach fotografów.
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Zwycięskie 7 zdjęć:

Zwycięzca
Ogólny

Radoje Vukovic

IPA Bośnia
i Hercegowina

„Widok”

Kategoria Policja w Pracy

2. Miejsce

Hallgrimur
Hallrimson
Mei Ching Yuen

IPA Hongkong

3. Miejsce

Eugenijus Onaitis

IPA Litwa

1. Miejsce

IPA Islandia

„Pomoc osobie
bezdomnej”
„Nieustraszony”
„czasami bywa
trudno”

Kategoria Open

2. Miejsce

Munisamy Visha
Govind
Josef Franc

3. Miejsce

Andrzej Koziol

1. Miejsce

IPA Mauritius

„Spacer ulgi”

IPA Czechy

„Zimowy romans”
„Sprzedawca
kamieni”

IPA Polska

Nowy konkurs wideo 2021 zostanie ogłoszony wkrótce!
SERVO PER AMIKECO!
Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent i Przewodniczący Komisji SpołecznoKulturowej.
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Wirtualna świąteczna impreza muzyczna IPA.
Rok 2020 można opisać jako rok wirtualny, w którym większość z nas korzystała
z Zoom i innych platform internetowych podczas naszych spotkań. 22 grudnia IEB
zorganizowało spotkanie świąteczne Zoom, zapraszając delegatów z całego świata.
Była to świetna okazja do refleksji nad rokiem, a wszyscy mieli możliwość wznieść
świąteczny toast. Nazwany z góry naszym przyjęciem bożonarodzeniowym, czuliśmy,
że musimy je zakończyć czymś optymistycznym i wyczuliśmy, że Zoomowi brakowało
tej imprezowej atmosfery
Ponieważ większość z nas jest w jakiejś
formie lockdownu, najlepsi artyści na
świecie znajdują inne sposoby na
rozrywkę,
transmitując
na
żywo
w serwisach Twitch, Mixlr, Mixcloud
i innych miejscach. Chociaż idea
przesyłania strumieniowego setów DJskich na żywo nie jest nowa, pandemia
spowodowała bezprecedensowy wzrost
liczby transmisji DJ-skich online.
Wspólnie z DJ Markiem @irishhausninja476 za konsolą, pierwsza wirtualna impreza
muzyczna IPA była transmitowana na żywo. Ponad 100 członków IPA z całego świata
dołączyło, aby posłuchać ponad 2 godzin świątecznych melodii i innych hitów, i aby
uczcić 70. rocznicę IPA.
Używając zielonego ekranu, DJ Mark był w stanie sprawić, że wszyscy poczuliśmy się
jak w domu dzięki jego wyświetlaczom tła. Udział publiczności poprzez tekstowy czat
na żywo w połączeniu z interakcją DJ-a za pośrednictwem mikrofonu sprzyja
doświadczeniu, które jest jednocześnie indywidualne i zbiorowe.
Dzięki
czatowi
mieliśmy
okazję
rozmawiać ze sobą słuchając dobrej
muzyki. DJ Mark zapewnił nam
wszystkim rozrywkę i zagrał wszystkie
nasze piosenki z całego świata.
Z przekazu jasno wynikało, że wszyscy
byli
bardzo
zadowoleni
z
tego
wydarzenia, a wielu pytało, kiedy będzie
następne.
Już wkrótce pierwsze Music Party IPA w 2021, więc bądźcie czujni!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Mick Walsh, Skarbnik ds. Finansów.
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POSŁOWIE:
Nowy Rok 2021 rozpoczął się w Nottingham pięknie pod względem pogody: rześkie,
jasne i zimne poranki, przekształcające nasze lokalne rezerwaty przyrody w pełną
wdzięku zimową krainę czarów.
Kolejny twardy lockdown zmusił nas wszystkich tutaj w Anglii do pozostania w domu,
co pozwala nam wychodzić tylko raz dziennie na ćwiczenia.
Wykorzystałam dzisiejszy wypad do zrobienia zimowego zdjęcią do Posłowia w tym
wydaniu…
… w -4°C i raczej wcześnie rano, na początku wymagało to całej mojej siły woli, ale po
kilku minutach wstrząsającego uczucia zamrożenia, absolutnie pokochałam to co
zobaczyłam.
Ponieważ o tak wczesnej porze nie było jeszcze wielu ludzi, zostałam nagrodzona
pięknym spotkaniem i mam nadzieję, że spodoba Wam się obrazujące je zdjęcie.
Szczęśliwego Nowego Roku 2021 – niech przyniesie nam wszystkim wiele radosnych
chwil!
Elke
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