IPA Biuletyn

Kwiecień 2019

Przełożył z języka angielskiego Michał Sługocki, IPA Wrocław

SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
Jako łącznik Zarządu Światowego IPA z sekcjami afrykańskimi, z radością odebrałem
zaproszenie na udział Kongresie Krajowym IPA Botswana w Gaborone aby zaoferować
wsparcie i radę dla sekcji, która obecnie jest w zawieszeniu.
Na miejsce, wraz z moją żoną Dianne przybyliśmy dwa dni wcześniej, aby móc odpocząć po
podróży. Naszym opiekunem był Nono Wadipeda ze Specjalnej grupy Wsparcia, który
przydzielił nam kierowcę, Charlesa, na czas naszego pobytu. Zwiedziliśmy Muzeum Narodowe
oraz lokalny Park Gier. Następnie Emmanuel Morris, asystent komendanta, zabrał nas do
siedziby głównej Policji, gdzie spotkaliśmy się z dwoma Zastępcami Komendanta: Panem
Tapudzani Gobolekwe (obecnie p.o. komendanta) oraz Panią Dinah Marathe. Oboje
wykazywali ogromne zainteresowanie rewitalizacją IPA w Botswanie oraz chęć zaangażowania
w zniesienie zawieszenia przy pierwszej okazji podczas kolejnego Kongresu Światowego IPA.
Później udaliśmy się do Kasyna Podoficerskiego, gdzie poznaliśmy entuzjastycznych członków
komitetów regionalnych i innych z całego kraju, którzy przybyli na Kongres. Spotkaliśmy także
delegacje IPA z Eswatini i Mozambiku, a także Przewodniczącego IPA Południowej Afryki Vossi
Vos’a.
Kongres Krajowy rozpoczął się 1 marca 2019r. i uczestniczyło w nim ok. 60-ciu członków IPA
Botswana plus goście z odwiedzających sekcji. Wśród prelegentów znalazł się były
Przewodniczący Sekcji, TE Tsimako, który wygłosił jakże dowcipne i inspirujące przemówienie.
Następnie 4 regiony Sekcji Botswana przedstawiły raporty ze swojej aktywności.
Zostałem poproszony o przewodniczenie procesowi wybiórczemu nowego Krajowego
Komitetu Wykonawczego przy asyście członków IPA Eswatini i Mozambiku.
Po obiedzie przedstawiłem prezentację na temat Zarządu Międzynarodowego, jego
uprawnień i możliwości jakie daje członkom IPA. Następnie omówiłem role i obowiązki
członków Zarządu, ponieważ wśród zgromadzonych było wielu pracowników biurowych.

Następnego dnia miała miejsce wycieczka do Big Valley Game Lodge w pobliżu Lobatse, około
2 godzin jazdy od stolicy. Mniej więcej pięćdziesięciu członków sekcji goszczącej i sekcji
przyjezdnych uczestniczyło w wyjeździe, podczas którego mieli możliwość skorzystania
z udogodnień kurortu, m.in. odświerzającego basenu, a także pierwszej i jedynej w Botswanie
tyrolki. Dzień zakończyła kolacja z potańcówką w hotelu w Gaborone.
Z dużym optymizmem patrzę na przyszłość IPA Botswana, głównie przez entuzjazm jej
członków, których poznałem podczas wizyty. Mam nadzieję, że będę miał sposobność aby
w październiku zarekomendować Zarządowi Międzynarodowemu zniesienie zawieszenia.
Pragnę z tego miejsca podziękować Mojwadi Pitso oraz Neo Kebonye za ich prace w ostatnim
roku, a także Emmanuelowi Morrisowi za podjęcie kroków w kierunku powołania na nowo
Krajowego Komitetu Wykonawczego. Dziękuję również wszystkim, którzy opiekowali się moją
żoną i mną podczas naszego pobytu w Gaborone prezentując prawdziwego ducha IPA. Jako
dobrzy ludzie zawołajcie radośnie, „Servo!!”
Stephen Crockard, Naczelnik Administracji.

DOOKOŁA ŚWIATA
NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KRAJOWEJ.
IPA Macau
Po pierwsze, jestem ogromnie wdzięczny członkom Sekcji Makau za ich zaufanie i wsparcie.
Zostałem ponownie wybrany na Przewodniczącego Sekcji Krajowej w jednogłośnym
głosowaniu, które mnie wzruszyło i pozwoliło zrozumieć odpowiedzialność idącą za
stanowiskiem.
Kolejną kadencję dołożę wszelkich starań aby promować imię i ducha Stowarzyszenia, którym
jest SERVO PER AMIKECO.
W ubiegłym roku IPA Makau zmierzyło się z wieloma wyzwaniami, jednakże wszystkim udało
się sprostać dzięki naszemu niesamowitemu zespołowi. Zorganizowaliśmy w 2018r. siedem
różnych wydarzeń, w których średnia uczesnictwa członków IPA wyniosła 70%.
Na rok 2019 planujemy dziesięć wydarzeń dla członków i ich rodzin, które wzbogacą ich życie
i wzmocnią ich wiedzę zawodową.
Ponadto projekt Biura Spraw Azjatyckich nabiera rozpędu. W nadchodzącej kadencji wraz
z moim zespołem zrobimy co w naszej mocy aby promować rozwój IPA w Azji.
Na koniec, w nadchodzącym roku również skupimy się na współpracy z innymi sekcjami IPA,
aby wzmocnić więź naszego Stowarzyszenia ze światem.

Lei Hong Po, Przewodniczący IPA Makau.

20 nowych Kamieni Pamięci w mieście Gouda w Holandii dzięki zbiórce
charytatywnej Światowego Kongresu IPA 2019.
Rankiem w poniedziałek 11 marca 2019r. Gunter Demnig wmurował dwadzieścia nowych
Kamieni Pamięci pod siedmioma adresami w mieście Gouda. Pozostałe pomniki ofiar nazizmu
zostały wyczyszczone przez ochotników tydzień wcześniej, więc obecnie mamy już łącznie 258
błyszczących Kamieni Pamięci w 64 miejscach naszego miasta.
Dzień był chłodny i deszczowy, ale uroczystości odbywające się w pod siedmioma adresami
rozgrzały nasze serca. Potomkowie wysiedlonych rodzin uczestniczyły w ceremoniach.
Niektórzy z nich opowiadali wzruszające historie później gdy pokazałem im Metaheerhuis
z wmurowanymi trzema tablicami z nazwiskami 388 ofiar nazizmu.
Radny miejski Thierry van Vugt wygłosił przemówienie w geście poparcia miasta Gouda.
Poetka Inez Meter, która ma ponad 90 lat, wyrecytowała swój wspaniały wiersz „Kamienie
Pamięci”, a inny poeta wyrecytował swój wzruszający poemat „Każdy kamień zwycięstwem”.
W uroczystościach uczestniczyły także dwie klasy szkolne, a na każdym adresie była grupa
zaangażowanych osób. Słuchali z zainteresowaniem opowiadanych historii oraz odmawianego
kadiszu, a później kładli kamyki na nowo wmurowanych Kamieniach Pamięci.
Po zakończeniu uroczystości skontaktowałem się mailowo z przedstawicielką Gunthera
Demniga aby opowiedzieć o przebiegu uroczystości. Zapytałem ją także czy byłoby możliwe
abyśmy zamówili nowe Kamienie Pamięci na kolejny rok. Wiedziałem, że mają wiele próśb
tego typu, jednak jest prawdopodobne, że zostaniemy wpisani na listę na przyszły rok.
Gunther Demnig dokonał wmurowania następujących Kamieni Pamięci:










ul. Westhaven 59: dwa Kamienie dla rzeźnika Sigmunda Oppenheimera (65 l.) oraz jego
żony Babette Oppenheimer-Bluemlein (59 l.)
ul. Krugerlaan 66: jeden Kamień dla gosposi Rosetty de Levie (25 l.). Dla poborcy
podatkowego Israela de Levie (56 l.), jego żony Johanny de Levie-Zondervan (50 l.), ich
córki Eveliny Clary de Levie (18 l.) i młodej siostrzenicy Rosetty Levano (12 l.) cztery
Kamienie wmurowane zostały kilka lat temu.
ul. Burgvlietkade 79: trzy Kamienie dla Fritza Mohr (42 l.), Alice Mohr-May (39 l.) i ich
małej córki Renate Mohr (9 l.).
ul. Sophiastraat 37: cztery Kamienie dla kupca Herberta Kirchheima, jego żony,
psychiatry, Anne Marie Kirchheim-Brahn, ich młodej córki Margit Lieselotte (6 l.) oraz
dla chłopca-uchodźcy Helmuta Rosenberg (19 l.). Pod tym zdresem został już kiedyś
wmurowany jeden kamień dla Heiza Ludwiga Lewkonja (18 l.).
ul. Graaf van Bloisstraat 56: trzy Kamienie dla pracownika przemysłu metalowego
Hermanna Lachmanna (37 l.), jego żony Racheli Margot Lachmann-van Gelder (35 l.)
i ich małego syna Józefa Lachmanna (7 l.).
ul. Crabethstraat 5: cztery Kamienie dla Juliusa Kobijlinski (64 l.), który prowadził sklep
elektryczny, jego żony Herthy Kobijlinski-Naumann (53 l.) oraz ich synów Waltera
(31 l.) i Ericha (22 l.).



ul. Cappenersteeg 2: trzy Kamienie dla sklepikarza Gersona Mol (46 l.), jego żony,
sprzedawczyni, Frederiki Mol-Wolffers (62 l.) i jej siostry Sophii Cathariny de GastWolffers (61 l.).

Podsumowując, wspaniały ranek do zapamiętania. Zamieściłem relację na stronie
Facebook’owej Elisabeth Citroen oraz stronie www.goudsmetaheerhuis.nl . Końcem roku
mam nadzieję opublikować książkę z historiami wszystkich 258 obywateli pochodzenia
Żydowskiego, dla których wmurowano Kamienie Pamięci w mieście Gouda.
Dziękuję Wam z całego serca za zdumiewające dotacje w zeszłym roku. Nie musimy się już
więcej martwić funduszami na zrealizowanie naszego planu: wmurowania Kamieni Pamięci dla
wszystkich 388 obywateli pochodzenia Żydowskiego deportowanych i zabitych przez
nazistowski reżim. Niezwykle uspokajająca jest świadomość, że mamy wsparcie finansowe aby
to zrealizować. Z dwudziestoma nowymi Kamieniami Pamięci jesteśmy bliżej osiągnięcia tego
celu.
Soesja Citroen, Stichting Gouds Metaheerhuis afd. Stolpersteine.

Doroczne Walne Zgromadzenie IPA po Islandzku.
Sekcja IPA Islandia zorganizowała coroczne spotkanie 22 marca 2019r po dwudniowym
seminarium zorganizowanym przez sekcję we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem Policji,
a także prelegentem, członkiem IPA Kenem Penningtonem, byłym funkcjonariuszem Policji
w Irlandii Północnej.
Od pewnego czasu IPA Islandia podjęła kroki w kierunku zreformowania budżetu aby móc
zapewnić więcej dla swoich członków. Liczba członków rośnie powoli, ale stale, lecz przy dużej
ilości członków na emeryturze (emerytowani funkcjonariusze nie płacą składek w IPA Islandia)
liczba opłacających składki zmalała. Pomimo tego nasze środki na organizację wydarzenia
wzrosły.
W 2016r. Ken Pennington był na Islandii z wykładem na temat przeciwdziałania terroryzmowi,
co spotkało się z dużym odbiorem. Od tego czasu byliśmy w stałym kontakcie, co zaowocowało
prośbą o kolejny wykład na Islandii. Ken z chęcią się zgodził, a my cieszyliśmy się, że przyjął
nasze zaproszenie. Podczas jego pobytu omówiliśmy taktykę oraz obawy związane z ciągle
zmieniającą się na świecie sytuację dotyczącą terroryzmu. Jak to zwykle bywa, dyskusja
o przyjaźni odbyła się w stylu Guinness Forum. Odwiedziliśmy kilka spektakularnych miejsc
i delektowaliśmy się islandzkim jedzeniem i piciem.
Szczerze mówiąc spotkanie roczne nie sprostało oczekiwaniom Sekretarza Generalnego Sekcji,
ponieważ ciągnęło się całe 35 minut, a zakładaliśmy, że uda się skończyć w 26 minut. Niemniej
jednak, Zarząd zdołał podsumować ubiegły rok i zaprezentować nowy Zarząd. Planujemy
zapłacić za dwóch gości podczas przyszłorocznego Kongresu Światowego, ale przedstawiono
także opcję, aby członkowie odwiedzili Chorwację jako goście podczas tegorocznego
Kongresu. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że przynajmniej jeden z członków już planuje

udział. Einar przedstawił swój plan ubiegania się o stanowisko w Zarządzie Międzynarodowym,
co spotkało się z dużym poparciem i zrozumieniem.
Stanowiska Przewodniczącego, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika Sekcji IPA Islandia
pozostaną bez zmian do wyborów w 2021r., a w tym roku wybrano nowy Zarząd Krajowy:
Hrannar Arason, Leifur Halldorsson, Gunnar Scheving, Sveinbjorn Olafur, Fridjon Ingi
Sigurjonsson, Pall Fannar Helgason oraz Jon Orn Haraldsson zostali wybrani na kolejny rok.
Adres e-mail pozostaje bez zmian ipaisland@gmail.com i czekamy na listy od Was.
Baldur Olafsson, Sekretarz Generalny IPA Islandia.

31. tydzień narciarski w IPA Austria.
Relacja w języku niemieckim.
Hannes Burgstaller, IPA Austria.

Goście z IPA Węgry złożyli wieniec pod Pomnikiem Keith Palmer Memorial.
Trójka członków Sekcji IPA Węgry, w tym Przewodniczący i Sekretarz Generalny Sekcji,
odwiedziło Sekcję IPA UK po złożeniu Formularza Podróżnego.
W poniedziałek 4 marca 2019r. spotkali się z pracownikiem Biura Przyjęć w Londynie, Dipesh
Dattani, który umożliwił gościom zrobienie zdjęć przed domem przy 10 Downing Street (dom
Premiera Wlk. Brytanii – przyp. tłum.) a także wizytę w siedzibie Scotland Yardu.
Przyjaciele z Węgier mieli także życzenie, aby odwiedzić pomnik Keith Palmer Memorial.
Posterunkowy Keith Palmer zginął 22 marca 2017r. w ataku terrorystycznym gdy pełnił służbę
przed budynkiem Parlamentu. Pomnik, znajdujący się przed Parlamentem, odsłonięto w lutym
2019r. dla uczczenia pamięci posterunkowego Keith’a Palmera. Goście z Węgier złożyli pod
pomnikiem wieniec.
Miły akcent.
Dipesh Dattani, pracownik Biura Przyjęć IPA UK w Londynie.

Koncert charytatywny Orkiestry Policyjnej zorganizowany przez IPA Słowenia.

W styczniu 2019r. Klub IPA Celje przy współpracy z kierownictwem Policji Celje oraz
Regionalnych Związków Zawodowych Policji w Celje zorganizowali charytatywny koncert
Orkiestry Policyjnej, z udziałem znanej słoweńskiej piosenkarki Nusa Derenda oraz gościnnym
występem grupy wokalnej IL-divji.
Z pomocą towarzystwa humanitarnego „Enostavno pomagam” z Celje udało zebrać się datki
na rzecz biednych dzieci i osób potrzebujących. Część zebranych pieniędzy została przekazana
naszemu koledze, członkowi Orkiestry Policyjnej, który samotnie wychowuje syna po śmierci
żony.
Na koncert przyszło ponad 1,150 osób. Jak zwykle Orkiestra Policyjna oczarowała widownię,
tak samo jak Nusa Derenda i grupa wokalna. Atmosfera koncertu była wspaniała, głównie
dzięki pozytywnej energii jaką stworzyli artyści, ale również widownia, która wyraziła swój
zachwyt owacją na stojąco.
Organizatorzy koncertu z dumą ogłosili, że udało się zebrać 6, 799.11 Euro. Dzięki tym datkom
uda nam się sprawić trochę radości na dziecięcych twarzach.
Klub IPA Celje z sukcesem współpracuje z kierownictwem Policji w Celje oraz regionalnymi
Związkami Zawodowymi Policji w Celje. Organizacja koncertu charytatywnego była jedną
z wielu wspólnych inicjatyw, które będziemy kontynuować.
Bozidar Pezdevsek, Przewodniczący Klubu IPA Celje, Słowenia.

Sekcja IPA Kenia zorganizowała seminarium na temat prewencji przemocy ze
względu na płeć oraz skutecznego reagowania.

W dniach 25-27 lutego 2019r. Sekcja IPA Kenia wraz z Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy
zorganizowali trzydniowe seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji, Służby
Zdrowia, organizacji religijnych, organizacji społecznych oraz administracji rządowej.
Seminarium odbyło się w Hotelu Swiss Lenana Mount w Nairobi i uczestniczyło w nim 54
osoby, z czego 30 stanowili funkcjonariusze, a pozostałe 24 to podmioty z pozostałych
sektorów.
Centrum Pomocy Ofiarom Przemocy jest fundacją dobroczynną Grupy Szpitali dla Kobiet
w Nairobi. Centrum oferuje darmowa pomoc medyczną a także psychologiczną i społeczną dla
dotkniętych przemocą ze względu na płeć, głównie przemocą domową i seksualną. Po
konsultacjach z IPA Kenia obie organizacje porozumiały się w sprawie zorganizowania
szkolenia dla szerokiego grona odbiorców skupiającego funkcjonariuszy Policji oraz innych

podmiotów, aby zwiększyć poziom zrozumienia wspólnych problemów z jakimi spotyka się
podczas zwalczania przestępstw związanych z przemocą na tle płci.
W swoim przemówieniu Przewodniczący Sekcji IPA Kenia Alfred Osur podkreślił, że
zaangażowanie wszystkich podmiotów jest kluczowe przy realizacji działań policyjnych.
Powiedział także, że przemoc na tle płci jest powszechna w społecznościach, a najlepszym
sposobem jej zwalczania jest zapewnienie wszystkim osobom na odpowiedzialnych
stanowiskach odpowiedniej wiedzy w zakresie prewencji i skutecznego reagowania.
Pochwalił również dyrektor wykonawczą fundacji Panią Albertę Wambua za owocną
współpracę z IPA, i dodał, że ponowne programy w przyszłości zostaną zorganizowane
w wybranych regionach kraju.
Tematyka seminarium obejmowała: wstępną profilaktykę i wsparcie; zrozumienie czynników
napędzających przemoc na tle płci; przedstawienie istniejących norm prawnych w zakresie
zapobiegania przestępstwom związanym z przemocą i reagowania na nie; zrozumienie trybu
dochodzenia w sprawach dotyczących przemocy; zrozumienie zasad postępowania z ofiarami
przemocy; zrozumienie trybu konsultacji w postępowaniu w sprawach przemocy.
W trakcie seminarium omówiono również rolę poszczególnych podmiotów w zapobieganiu
i reagowaniu na przemoc. Uczestnicy przyznali, że uzyskali wyczerpującą wiedzę w zakresie
rozpoznawania różnych typów przemocy na tle płci, podstawowych zdolności poradnictwa,
podstawowych zasad postępowania z ofiarami przemocy, oraz w jaki sposób rozmawiać
z dziećmi dotkniętymi przemocą.
22 lutego 2019r w audytorium Lions Complex Loresho w Nairobi odbył się Kongres Krajowy
Sekcji IPA Kenia prowadzony przez Przewodniczącego IPA Kenia Alfreda Osur.
Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia.

Międzynarodowe Sympozjum Kobiet – Sekcja IPA Estonia.

Od 14 do 16 marca 2019r. Sekcja IPA Estonia wspólnie z kilkoma estońskimi organizacjami
kobiet zorganizowali sympozjum pt. „Kobiety na całym świecie” w Tallinie.
Celem spotkania było poparcie i wzmocnienie wpływu kobiet w dziedzinach biznesu,
administracji rządowej oraz ogóle społeczeństwa poprzez promocję zrozumienia i tolerancji
pośród różnych kultur oraz współpracy pomiędzy środowiskami kobiecymi na rzecz
bezpieczeństwa i utrzymania pokoju w imię przyjaźni międzyludzkiej.

Przez trzy dni sympozjum koncentrowało wiedzę uczestników, ich doświadczenia oraz energię
do ustalenia w jaki sposób zachęcić kobiety do realizowania swoich marzeń i poprawy sytuacji
społeczeństwa.
Wśród uczestników były kobiety i mężczyźni z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Estonii, Finlandii,
Kenii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i USA.
Program przewidywał także wizytę w Siedzibie Głównej Policji w Tallinie gdzie goście poznali
zadania i cele Policji. Ponadto uczestnicy spotkali się z członkami Sekcji IPA Estonia oraz
przedstawicielami organizacji pozarządowej skupiającej kobiety pracujące w estońskiej Policji,
a następnie zwiedzili malowniczą starówkę Tallina.
SERVO PER AMIKECO!
Maret Tamra, członek Zarządu IPA Estonia.

Bal Policji w Wiedniu.

Relacja w języku niemieckim.
Robert Naumann, Sekretarz Generalny IPA Austria.

II Puchar Przewodniczącego Regionu IPA Zakopane w narciarstwie alpejskim i
snowboardingu zorganizowany przez Sekcję IPA Polska.

Po ubiegłorocznych Mistrzostwach w narciarstwie i snowboardingu o Puchar
Przewodniczącego Regionu IPA Zakopane nasz zarząd zdecydował, że wydarzenie to powinno
zostać wpisane w kalendarium imprez organizowanych przez Sekcje IPA Polska. W tym roku
w rywalizacji na stoku brali udział członkowie z wielu regionów IPA z Polski, słowackich
regionów Poprad i Kosice, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej oraz przyjaciele
Stowarzyszenia. Ponieważ mieliśmy dużo zgłoszeń, na bazę noclegową wybraliśmy kompleks
wypoczynkowo-szkoleniowy Rewita w Kościelisku, gdzie mogliśmy wszystkich pomieścić, ale
również dlatego, że kompleks posiada salę gdzie mogliśmy zorganizować Ball Narciarski na
zakończenie Mistrzostw.

Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Burmistrza Bukowiny Tatrzańskiej Andrzeja
Pietrzyka, Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem insp. Piotra Dziekanowskiego oraz
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem ppłk. Wiesława Górskiego.
Na nasze zaproszenie również stawili się Przewodniczący Sekcji IPA Polska Fryderyk Orepuk
oraz Przewodniczący Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Aleksander Szymański.
Zawody odbyły się w następujących kategoriach: narciarstwo kobiet i mężczyzna oraz
snowboarding z ostateczną klasyfikacją dodaniu dwóch biegów. Tatrzański Związek Narciarski
zorganizował slalom od strony technicznej, a ratownicy TOPR zapewnili zaplecze medyczne
podczas zawodów. Na otwarcie rywalizacji, na linii startu pojawił się Harnaś z ciupagą w ręku
i powitał wszystkich uczestników w gwarze góralskiej po czym ruszył na trasę jako pierwszy,
rozpoczynając tym samym zawody. W międzyczasie, w Karczmie Widokowej na Kotelnicy
Białczańskiej przygotowana była strefa kateringowa z regionalnymi specjałami kulinarnymi. Po
zawodach wszyscy mogli podziwiać uroki najlepszego resortu narciarskiego w Polsce.
Wielki Bal Narciarski w ostatni wieczór rozpoczęła uroczysta kolacja, po której ogłoszono
wyniki rywalizacji na stoku i wręczono nagrody. Przewodniczący Szymański wręczał puchary
najlepszemu narciarzowi i snowboardziście – członkowi Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej
IPA. Ponadto laureaci miejsc 1-3 otrzymali pamiątkowe puchary i gadżety.
Po części oficjalnej wieczorną rozrywkę rozpoczął fantastyczny koncert przyjaciół z Sekcji IPA
Polska, którzy służą w Orkiestrze Dętej Komedny Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Następnie wieczór zwieńczyła dyskoteka do białego rana.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony na Facebooku oraz strony internetowej:
www.ipa-seirpzakopane.pl, https://facebook.com/IPA-Zakopane .
Roman Wieczorek (tekst), Maciej Kwak & Łukasz Budz (zdjęcia), IPA Polska.

DOMY IPA – ODWIEDŹ JE!
Apartament IPA Wiktoria, Melbourne, Australia.
Apartament znajduje się około 15km na północ od Melbourne, nabrzeżnej stolicy południowowschodniego stanu Wiktoria, i usytuowany jest w połowie drogi z lotniska w Melbourne do
centrum miasta. W pobliżu znajduje się pętla tramwajowa, tor wyścigowy Moonee Valley,
sporo punktów gastronomicznych, restauracji, supermarket, poczta i bank.
Apartament jest samodzielnym mieszkaniem w stylu motelowym z jedną sypialnią
wyposażoną w duże łóżko dla dwóch osób. W razie potrzeby jest możliwość rozłożenia
składanego łóżka dla małego dziecka.
Wyposażenie stanowią dwa fotele, płaski telewizor HD, zegarek z radiem oraz klimatyzator.

W łazience znajdziecie duży prysznic, toaletę, szafkę pod umywalką a także pralko-suszarkę
i koryto do prania ręcznego. Ciepła woda uwzględniona jest w ofercie.
W pełni wyposażona kuchnia posiada lodówkę, kuchenkę gazową, piekarnik, kuchenkę
mikrofalową, czajnik elektryczny oraz pełen wybór sztućców.
Pościel i ręczniki są również ujęte w ofercie.
Dane kontaktowe:
Email: housemanager.vic@ipa-australiapolice.com.au
Strona www: www.ipa-australiapolice.com.au/houses/melbourne
Vossie Vos, członek Komisji Społeczno-kulturowej IPA.

POSŁOWIE:
Pośród wielu artykułów jakie publikujemy w biuletynach, zawsze cieszy mnie, że możemy
podkreślić działania charytatywne i kwesty, takie jak w artykułach o Kamieniach Pamięci
w Holandii czy Koncercie Charytatywnym w Słowenii.
W tym miejscu chciałabym przypomnieć, że Zarząd Międzynarodowy jest w trakcie
uruchamiania Odezwy Nagłej Pomocy dla przyjaciół IPA z Mozambiku w związku ze
zniszczeniami spowodowanymi przez huragan Idai w marcu.
Zdjęcia i filmy jakie obejrzałam ukazują, że konieczna jest natychmiastowa pomoc na wielką
skalę – a wasza szczodrość będzie doceniona przez Zarząd Międzynarodowy, a szczególnie
przez potrzebujących w Mozambiku.
Z góry dziękuję.
Elke

KALENDARIUM WYDARZEŃ
NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN

