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SŁOWEM WSTĘPU 

 
Drodzy Przyjaciele, 
 
Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Zarządu IPA w 2019 roku odbyło się w dniach 29 
stycznia – 1 lutego w Domu IPA w Dublinie. 
Członkowie Narodowego Komitetu Wykonawczego Sekcji Irlandia Declan O’Byrne, Damien 
Crummey oraz Chris Cahill stanęli na wysokości zadania aby zapewnić nam odpowiednie 
warunki w czasie pobytu. 
Oprócz posiedzeń roboczych, zostaliśmy przyjęci przez Komendanta Komendy An Garda 
Siochana Phoenix Park, a następnie uczestniczyliśmy we wzruszającej ceremonii złożenia 
wieńców pod Pomnikiem Poległych w Zamku Dublin. 
Nasz harmonogram był bardzo napięty, ponieważ nie widzieliśmy się na posiedzeniu od 
Kongresu Światowego we wrześniu 2018, ale udało się zrealizować wszystko w czasie, 
włączając w porządek posiedzenia krótkie spotkanie z Przewodniczącym IPA Irlandia 
Connorem O’Higginsem. 
Wspólna kolacja z większością członków NKW Sekcji Irlandia w starym anglikańskim kościele 
była wspaniałym scementowaniem starych znajomości. 
Ogromne podziękowania za przyjaźń i wsparcie dla NKW Sekcji Irlandia, członków IPA Dublin 
oraz personelowi Domu IPA. 
 
Servo per Amikeco 
 
Stephen Crockard, Naczelnik Administracji.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 

Nowy Przewodniczący Sekcji Krajowej 

IPA GIBRALTAR 

Z ogromną przyjemnością i dumą objąłem stanowisko Przewodniczącego Sekcji Krajowej IPA 

Gibraltar, zastępując Roya Pereza, który sprawował urząd przez siedem lat. Chciałbym w tym 

miejscu oddać należny hołd ciężkiej pracy jaką Roy włożył podczas swojej kadencji i szczerze 

podziękować mu w imieniu wszystkich naszych członków. Jego dzieło będzie trudnym do 

naśladowania. 

Chcę również podziękować Keith’owi Cumbo, który niedawno ustąpił ze stanowiska Sekretarza 

Klubu. Ilość czasu i wysiłek jaki obaj włożyli w działalność klubu, jak również funkcje jakie 

ustanowili przez lata zasługują na najwyższe uznanie. 

W klubie wspierają mnie Earon Balloqui, który został mianowany Sekretarzem Klubu oraz 

Benjamin Bentley, który jest nowym Skarbnikiem. 

Nasza wspólna wizja przyszłości klubu to kontynuowanie promocji międzynarodowej przyjaźni 

poprzez odwiedzenie jak największej liczby przyjaciół na świecie i ugoszczenie ich gdy przyjadą 

do nas na Gibraltar. Zaplanowaliśmy wizytę u przyjaciół z IPA Hamburg we wrześniu, na którą 

to czekam z niecierpliwością, gdyż będzie to okazja do odświeżenia mojego niemieckiego. 

Sporządziliśmy długą listę przedsięwzięć jakie chcemy zorganizować w tym roku, m.in. lunch 

w Dzień Matki oraz wycieczkę na Międzynarodowy Festiwal Fuengirola. Będziemy również 

zajęci w lipcu goszcząc Wyspiarskie Igrzyska, które zgromadzą setki sportowców z całego 

świata na dwutygodniowej sportowej rywalizacji. 

Czekam również na październikowy Kongres Światowy IPA w Dubrowniku, który będzie 

pierwszym takiej rangi z wielu konferencji jakie mnie czekają w przyszłości. Każdego kto będzie 

przejazdem na Gibraltarze proszę o kontakt przez naszą stronę internetową. Jesteście u nas 

mile widziani.   

Craig Philbin, Przewodniczący IPA Gibraltar. 
 
  

Rich Berman członek IPA USA na Tygodniu Przyjaźni IPA Sri Lanka. 

4 lipca 2018 roku wraz z żoną Ewą udaliśmy się w niebagatelny 18,5 godzinny lot z Florydy do 

Kolombo, stolicy Sri Lanki, z międzylądowaniem w Dubaju. Po przylocie na miejsce, wraz  

z kilkoma innymi członkami IPA i ich rodzinami, spędziliśmy noc w przepięknym Hotelu 

Galadari. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od rejestracji i wycieczki po mieście, a zakończyliśmy 

uroczystą kolacją w hotelowej Sali Balowej, wspólnie z około 500 innych gości. Było to  

 



 

coroczne spotkanie charytatywne IPA Sri Lanka ze zbiórką funduszy na wparcie dla 

funkcjonariuszy i ich rodzin. Nasza  grupa została oficjalnie przywitana przez Inspektora 

Generalnego Policji i Przewodniczącego IPA Sri Lanka Pujith Jayasundara oraz Sekretarza 

Generalnego Sekcji Asoka Wijetilleka.  

Nasz grupa IPA liczyła 23 osoby z 8 krajów a naszym gospodarzem był Sunethra Senevirante 

Zastępca Sekretarza Generalnego IPA Sri Lanka, który z grupą utalentowanych asystentów 

towarzyszył nam w czasie naszego pobytu. Na miejscu wszystkim zajmował się Ravin De Alwis 

i jego biuro podróży Ceylon Roots. Wspaniale się spisali, a nasze zakwaterowanie, posiłki  

i przejazdy możemy jedynie podsumować jako „pierwsza klasa”. Towarzyszył nam także 

profesjonalny przewodnik W.A. Amaratunge, który kompetentnie opowiadał nam o miejscach 

i wydarzeniach jakie mieliśmy przyjemność zobaczyć, i który również wyjaśnił nam znaczenie 

uniwersalnego pozdrowienia na Sri Lance, zwyczajowo wypowiadanego z ukłonem głowy  

i złożonymi dłońmi jak do modlitwy: „Ayubowan”. 

Rankiem dnia następnego, w eskorcie patrolu motocyklowego oraz Grupy Specjalnej Policji, 

udaliśmy się do miasta Kandy. Ten dzień nadał ton całej wizycie: intensywnie! Odwiedziliśmy 

sierociniec dla słoni Pinnawala, gdzie mogliśmy kupić drobne pamiątki dla wnuków – papier  

z odchodów słonia… Dokładnie! Świetny prezent. 

Następnie kontynuowaliśmy wycieczkę do Kandy, gdzie po zwiedzeniu miasta wzięliśmy udział 

w „Paradzie tuk tuków”, w której wszyscy uczestnicy jechali małymi 3-kołowymi pojazdami do 

„Sri Dalada Maligawa” czyli „Świątyni Relikwii Zęba”. Jest to buddyjska świątynia w kompleksie 

Pałacu Królewskiego dawnego Królestwa Kandy, gdzie przechowywany jest ząb Buddy. 

Kolejnego dnia odwiedziliśmy plantację herbaty, gdzie każdy mógł pozbierać samodzielnie 

liście z krzewów, a następnie przyjrzeć się procesowi przetwarzania liści w różne rodzaje 

herbat. Po degustacji herbaty udaliśmy się do Ogrodu Przypraw Isiwara, znanego na całym 

świecie źródła egzotycznych przypraw używanych jako naturalne lekarstwa, kosmetyki  

i napary. Kolejnym miejscem odwiedzin była Świątynia Jaskiniowa Dambulla, jeden z ośmiu 

zabytków UNESCO na Sri Lance. Zespół świątyń znajduje się na okazałym wzgórzu,  

a w jaskiniach znajdują się unikatowe malunki naścienne oraz wiele buddyjskich rzeźb  

i posągów. 

W drodze do naszego następnego przystanku odwiedziliśmy Komisariat Policji w Dambulla, 

gdzie spotkaliśmy się z kierownictwem, zwiedziliśmy jednostkę, poznaliśmy przewodników 

psów służbowych i mogliśmy spróbować napoju „King Coconut”, który pije się ze skorupy 

kokosa. 

Nazajutrz udaliśmy się do kolejnego miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO, fortecy Sigiriya 

z V wieku. Większość grupy wspięła się wąskimi i stromymi schodami na górującą nad miastem 

250 metrowa skałę, imponującą i wietrzną, co jednak zrekompensowały wspaniałe widoki. Po 

obiedzie nadszedł czas na safari 10 samochodami terenowymi w Parku Narodowym 

Minneriya, gdzie obserwowaliśmy słonie, bawoły wodne i inne dzikie zwierzęta. 

 

 



 

Zanim zakończyliśmy dzień w Pasikudah, w przepięknym hotelu na wschodnim wybrzeżu 

wyspy, grupa udała się wozami zaprzęgniętymi w woły aby zobaczyć typową zabudowę 

wiejską z chatami krytymi strzechą. Następnie po spływie kajakowym do miejsca gdzie czekały 

samochody udaliśmy się do Polonnaruwa, drugiej średniowiecznej stolicy kraju, która jest 

miejscem wielu odkryć archeologicznych, i gdzie znajdują się imponujące antyczne posągi 

Buddy. 

Po spędzeniu następnego dnia na odpoczynku na plaży i wieczornej wspaniałej kolacji na plaży, 

którą zorganizował Zastępca Inspektora Generalnego Policji i Sekretarz Podróży IPA Sri Lanka 

Nuwan Vedasinghe, nadszedł czas na spakowanie naszych rzeczy przed porannym wyjazdem, 

gdyż nasz pobyt zbliżał się do końca. 

Po powrocie do Kolombo, ostatniego wieczoru podsumowaliśmy nasz pobyt podczas kolejnej 

uroczystej kolacji, jako goście honorowi, z udziałem wysokich oficerów Policji, którzy witali nas 

pierwszego wieczoru. Wieczór upłynął przy akompaniamencie kapeli policyjnej i oglądaniu 

tradycyjnych tańców wykonywanych przez tancerzy ubranych w przepiękne tradycyjne stroje. 

Przed zakończeniem wieczoru miałem okazję, dzięki aktywności mojej żony, na 

podsumowanie wizyty. Podziękowałem obecnym za umożliwienie gościom z IPA poznania 

tego pięknego egzotycznego kraju. Wszyscy zaangażowani w organizację pobytu spisali się na 

medal. Ten wyjazd był jakże odmiennym doświadczeniem od naszych dotychczasowych 

wyjazdów wakacyjnych. Jeśli liczycie na ciekawe doświadczenia z licznymi okazjami do 

zobaczenia historycznych i kulturowych miejsc, a także poznania wspaniałych ludzi, sugeruję 

dodać Sri Lankę do waszych planów podróży. My dodaliśmy! 

AYUBOWAN!     

Rich Berman, 2. Vice Przewodniczący Regionu 19 IPA USA. 

 

W IPA języki obce nie są przeszkodami. 

W grudniu 2018 roku spędziłem kilka dni w Hiszpanii. Wysłałem formularz podróży i po 

przyjeździe do Benalmadena Pueblo spotkałem się z wieloletnim lokalnym członkiem IPA 

Hiszpania Francisco Martin Perezem i jego żoną. 

Señor Martin, jak lubi być nazywany, nie zna angielskiego, a ja nie mówię po hiszpańsku. 

Spędziliśmy jednakże razem interesujące kilka dni – komunikacja była wyzwaniem. Ale  

w prawdziwym ipowskim duchu przyjaźni i gościnności oraz z pomocą „Señor Google 

Translate” i dużą ilością gestykulacji czas upłynął nam wspaniale. 

Gościnność i szczodrość Señor Martina i jego żony są nie do opisania, „za dużo” nie istnieje  

w ich słowniku. Drugiego dnia dołączył do nas Przewodniczący Regionu IPA Francisco Bueno 

Muñoz. On także nie mówił po angielsku, ale, jak dnia poprzedniego, udało nam się znaleźć 

porozumienie.  

Od czasu powrotu do domu wymieniliśmy już między sobą kilka e-maili (z pomocą Google 

Translate) i możemy mówić o wspaniałej znajomości.   

Chris Morgan, Sekretarz Oddziału Lincolnshire, IPA UK. 



 

 

 

Świat w Brazylii. 

Sekcja IPA Brazylia świętowała ogłoszenie republiki w Brazylii poprzez udział i promocję 

wydarzenia pod nazwą „Świat w Brazylii” adresowanego do dyplomatów w kraju. 

Minister Spraw Zagranicznych Brazylii, Dr. Aloysio Nunes wystąpił z prelekcją podczas 

uroczystego obiadu, w którym uczestniczyli delegaci ze 135 placówek dyplomatycznych  

w Brazylii, a także biznesmeni, członkowie organizacji międzynarodowych oraz członkowie 

administracji państwowej. 

Wydarzeniem kulminacyjnym był 11. Festiwal Narodów, który odbył się na Praca de Liberdade 

w Sao Paolo, a jego tematem przewodnim było utrzymanie pokoju. 

Sekcja IPA Brazylia, wspólnie z organizatorami wydarzenia, ustawili namiot IPA Brazylia,  

w którym witali członków stowarzyszenia oraz publiczność. 

„Świat w Brazylii” był wielkim sukcesem.  

 

IPA Brazylia. 

 

 

Aidan Goundry z IPA UK ocenia zalety międzynarodowego seminarium w 

Gimborn. 

 

W ramach Forum Młodych Członków, zaangażowanego w rekrutację i utrzymanie młodych 

funkcjonariuszy jako członków, podjąłem decyzję że potrzebne jest sprawne zrozumienie 

Gimborn i wiedziałem, że można to osiągnąć tylko poprzez pełne uczestnictwo w kursie. 

Nie wiedziałem jak mógłbym bez udziału w kursie lepiej promować Gimborn i podkreślać jego 

zalety jako klejnotu w koronie IPA. Do tej pory z trudem udawało mi się znaleźć kursy, które 

przełożyłyby się na moją funkcję specjalisty ds. wsparcia społeczności, zwłaszcza gdy 

słyszałem, że kurs instruktorów taktyk i technik interwencji może być interesujący, jednakże 

nie był on praktyczny dla mnie, ponieważ muszę uzasadnić uczestnictwo w każdym kursie. 

Termin kursu „Utrzymywanie Porządku Oparte na Dowodach” był bardzo dogodny, ponieważ 

kilka tygodni wcześniej uczestniczyłem w swojej jednostce w kursie jednodniowym na temat 

praktycznego zastosowania pracy opartej na dowodach. Mając powyższe na uwadze uznałem, 

że będzie to wspaniała możliwość, aby na bazie zdobytej wiedzy przyjrzeć się innym metodom 

jakie mogą być potencjalnie wykorzystane w mojej dziedzinie. 

Przydzielono mnie do bardzo interesującej grupy, z których większość stanowili 

funkcjonariusze w służbie czynnej. Wśród nich była grupka z Grecji, funkcjonariusz z Cypru, 

kilku Niemców i Austriaków, funkcjonariusz z Irlandii, i, co ciekawe, Brytyjczyk służący  

w niemieckiej Policji, z których każdy włączył się do debaty w późniejszym etapie. Mieliśmy 

także szczęście jeśli chodzi o wykładowców, których stanowiła zróżnicowana grupa  



 

doświadczonych funkcjonariuszy z Anglii, Niemiec i Szwecji, oraz wykładowców akademickich 

z Niemiec i Anglii – głównie z Uniwersytetu Cambridge. 

Zakres tematów był niezwykle interesujący. Podczas jednej z sesji omówiono nowy model 

„Kierowanie, Testowanie, Śledzenie”, wykorzystanie norm społecznych, znaczenie dowodów 

we współczesnej policji oraz przeprowadzono krótką dyskusję na temat technik cyfrowego 

nadzoru – elementu który omówiłem już wcześniej z funkcjonariuszem wywiadu w mojej 

formacji. Przy okazji dyskusji obalonych zostało kilka mitów. Najciekawszym z nich było 

poznanie, że nie ma dowodów sugerujących że przestępczość spadła po wprowadzeniu 

środków zaradczych, gdy w rzeczywistości zmniejszyła się. 

Kolejnym obszarem ciekawym dla mnie były rozmowy na temat wiktymizacji, podczas których  

z zainteresowaniem doszedłem do wniosku, że nie ma praktycznie różnic w podejściu do 

tematu niż te które stosujemy u nas. Z uwagi na moje stanowisko, była to dla mnie dziedzina 

gdzie mogłem wykorzystać swoje praktyczne doświadczenie, ale zastosowanie danych 

wzmocniło znaczenie tego czym zajmuję się w codziennej pracy. 

Pozostałe tematy były równie edukacyjne, ale uważam je za trudniejsze. Akademicki charakter 

niektórych badań sprawił, że zacząłem mieć wątpliwości co do ich wartości w praktyce. Zostało 

to spotęgowane przez ograniczone dane dostępne dla celów akademickich, co doprowadziło 

mnie do zakwestionowania niektórych wyników jakie nam przedstawiono. Najważniejszym  

z nich było badanie sugerujące, że na podstawie danych o wyrokach skazujących duża liczba 

policjantów z UK nie potrafiła wskazać najbardziej niebezpiecznych miejsc i przestępców. 

Obecni funkcjonariusze jednomyślnie uznali, że trudno  im uwierzyć jak nierzetelne są oficjalne 

dane, ponieważ wiele przestępstw nie jest w ogóle zgłaszanych, a „dobrzy” przestępcy to ci, 

którzy nie dają się złapać. W tych okolicznościach lokalna wiedza, której nie da się wyrazić  

w liczbach, jest znacznie bardziej wartościowa niż statystyki.  

W trakcie kursu wyraźnie podkreślono, że przeszkody dla utrzymywania porządku opartego na 

dowodach nie są specyficzne dla jednego kraju, ale o wiele bardziej ogólne. Dotyczą one wielu 

kwestii, między innymi inwestycji początkowych, przy czym istotnymi czynnikami są czasowe 

wyzwania i potencjalne reperkusje dla negatywnych wyników. Gdy funkcjonariuszom 

przedstawia się wyniki badań, które uważają za niedokładne (jak we wspomnianym 

przypadku), sprawia to, że są niechętni wdrażania nowych metod. Nie trzeba dodawać, że 

krytyka medialna zawsze stanowi problem , a w Wielkiej Brytanii jest to wyraźnie widoczne. 

Oczywiście spędziliśmy również trochę czasu wspólnie poza salą wykładową. Udaliśmy się na 

jakże udaną wycieczkę do Kolonii, gdzie kilku z nas zadekowało się w tradycyjnym pubie 

opróżniając zdumiewające 41 kufli piwa w ciągu kilku godzin, które minęły nam przy ladzie 

barowej. Ale najlepszym momentem było gdy nasi przyjaciele z Grecji przygotowali wspaniałą 

kolację z kebabów i innych greckich specjałów, które przyrządzili na grillu pomimo 

grudniowego chłodu. Tego wieczoru zostałem także pasowany na rycerza przez jednego  

z chłopaków przy użyciu miecza pożyczonego z jednej ze zbroi. 

Podsumowując, był to bardzo owocny wyjazd, i, jak zawsze, w duchu najlepszych tradycji IPA 

udało się nawiązać wspaniałe przyjaźni.  

 

Aidan Goundry, członek IPA Wielka Brytania. 



 

 

IPA Sri Lanka po raz drugi obchodzi Dzień Członków IPA. 

 

10 listopada 2018 roku na plaży przed hotelem na obrzeżach stolicy Sri Lanki Kolombo odbył 

się zorganizowany przez Narodowy Komitet Wykonawczy Sekcji IPA Sri Lanka 2. Dzień 

Członków IPA. 

W obchodach uczestniczyła duża grupa członków IPA Sri Lanka, a program dnia wypełniony 

był wieloma wydarzeniami rozrywkowymi, które zwieńczył wspólny posiłek. 

Już po raz drugi Sekcja Sri Lanka zorganizowała spotkanie dla swoich członków, którego celem 

jest pogłębianie poczucia wspólnoty oraz zacieśnianie przyjaźni i zrozumienia. 

Servo Per  Amikeco! 

 

Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 

 

  

In Memoriam Otto Wünsch   03.10.1927 – 15.01.2019 

 

NEKROLOG Peter Seiersen 
 

Peter Seiersen członek IPA z Courtenay w dystrykcie Kolumbia Brytyjska w Kanadzie zmarł 26 

grudnia 2018 roku po długiej walce z nowotworem. 

Był aktywnym członkiem Regionu 9 Sekcji Kanada i uczestniczył w wielu wydarzeniach 

międzynarodowych i tygodniach przyjaźni w świecie IPA. Wraz z moją żoną Dianne zawsze 

cieszyliśmy się z jego towarzystwa podczas przeróżnych wycieczek IPA. Często również pełnił 

funkcję obserwatora na spotkaniach Zarządu Międzynarodowego, chociaż koszty podróży 

pokrywał z własnej kieszeni. 

Dumny ze swojego duńskiego pochodzenia, Peter był szczerym Kanadyjczykiem, urodzonym 

w Edmonton, weteranem wojny w Korei, policjant miasta Vancouver, a następnie biznesmen 

z sukcesami. Peter przez długi czas pełnił również funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia 

Weteranów Wojny Koreańskiej, a w ubiegłym roku odebrał odznaczenie od Rządu Republiki 

Korei.  

Peter pozostawił żonę Young Sook, trójkę dzieci, Wendy, Freda i Lori, sześcioro wnucząt  

i dwójkę prawnucząt, a także czwórkę dzieci Young Sook, So Young, Joy, Sophie i Kevina oraz 

siódemkę wnucząt. 

Peter był dżentelmenem i wiernym przyjacielem, z bogatym zasobem opowieści o swoich 

licznych przygodach. 

Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. 

Stephen Crockard, Naczelnik Administracji. 



  

 

Zainteresowani CrossFitem?  

We wrześniu 2018 roku policjanci z Devon i Kornwalii zorganizowali pierwsze zawody Policji 

UK w CrossFicie, w którym udział wzięło 18 jednostek z 34 drużynami czteroosobowymi. 

Rywalizacja trwała 2 dni. 

Czym jest CrossFit? 

CrossFit jest to opracowany w celu osiągnięcia ogólnej i kompleksowej sprawności fizycznej 

program treningowy dla szerokiej grupy ludzi w różnym wieku i różnych zdolnościach. CrossFit 

to nieustanie urozmaicana sprawność funkcjonalna wykonywana z dużą intensywnością. 

Ruchy odzwierciedlają najlepsze aspekty gimnastyki, sportów siłowych, biegania, wiosłowania 

i wielu innych. 

Uznaje się, że wsparcie społeczne płynące z uprawiania sportu ma znaczący wpływ 

psychologiczny na sportowców. Pracując w pozytywnym i wspierającym środowisku 

zespołowym uwalnianych jest więcej endorfin, a ludzie czują się zaangażowani, co wspiera 

lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne. 

Joanne Simms sekretarz Sekcji Sportowej Policji UK ma nadzieję na rozszerzenie kontaktów do 

innych krajów, aby wzięły udział w CrossFicie. 

Jeśli jesteście zainteresowani tą dyscypliną i kontaktem z Joanne, napiszcie emaila na adres 

joanne.simms@devonandcornwall.pnn.police.uk 

 

Joanne Simms, Policja Devon i Kornwalii, UK. 
 

 

 

DOMY IPA – ODWIEDŹ JE! 

Dom IPA Giarmata, Timisoara, Rumunia. 

Dom IPA usytuowany jest w cichej dzielnicy miasta Giarmata w zachodniej Rumunii, 7km od 

miasta Timisoara i niedaleko lotniska. Timisoara jest z obfitości w secesyjną architekturę  

i została nominowana jako Europejska Stolica Kultury w 2021 roku. 

Dom oferuje gościom: 

 5 podwójnych sypialni, każda z dwoma łózkami, łazienką i prysznicem. 

 1 apartament z podwójną sypialnią i dwoma podwójnymi łóżkami w salonie  

i prysznicem. 

Ponadto Dom IPA Giarmata posiada dużą salę konferencyjną (120 m2), która pomieści 100 

osób.  

mailto:joanne.simms@devonandcornwall.pnn.police.uk


 

 

W recepcji znajduje się kawiarnia z telewizorem. Dodatkowo, w domu jest jadalnia na 30 osób, 

z pełni wyposażoną kuchnią, toaletami i zapleczem technicznym. Na zewnątrz goście mogą 

korzystać z małego boiska piłkarskiego (800m2). 

Dom zapewnia pościel, ręczniki oraz obsługę pokoi. Na miejscu jest pralnia.  

Wi-Fi/internet dostępne. 

Kontakt i rezerwacje: 

Menadżer: Florea Stefan 

Email: ipatimis@gmail.com 

Strona www: www.iparomania.com oraz www.ipatimis.ro  

 

Vossie Vos, Członek Komisji Społecznej i Kulturowej, Przewodniczący IPA Afryka Południowa 

 

 

POSŁOWIE: 

Przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Międzynarodowego IPA w Irlandii, o którym 

mogliście przeczytać w jednym z artykułów tego biuletynu, skorzystałam z okazji spędziłam 

kilka dni na  zwiedzaniu Dublina i okolic. Ponieważ podczas wizyty kilka lat temu zwiedziłam 

obowiązkowe punkty turystyczne, tym razem z chęcią odkrywałam miejsca nowe i niezwykłe. 

Pierwszą noc spędziłam w Domu IPA przy Iona Drive i szczerze go polecić: 6 pokoi, duża 

kuchnia, wygodny salon i wspaniała lokalizacja w dzielnicy Drumcondra, usytuowana dogodnie 

do lotniska jak i do miasta, z gwarantowanym ciepłym powitaniem przez personel: Bredę, 

Noeleen, Lindę i Noel. 

Pierwszy dzień przywitał mnie słonecznie. Po krótkiej przejażdżce pociągiem dotarłam do 

Howth na wybrzeżu. Niemożliwe do opisania Howth jest miłą odskocznią od zgiełku 

miejskiego: przepięknie umiejscowione miasteczko portowe z zatoką rybacką i niesamowitymi 

ścieżkami spacerowymi po klifach, z których rozciągają się fantastyczne widoki na Zatokę 

Dublińską i góry Wicklow. Spacerowałam dobre 3 godziny zanim w końcu wróciłam do Domu 

IPA. 

Następnego dnia pogoda zdecydowanie pokazała swoją chłodniejszą i mokrą stronę. 

Zdecydowałam, żeby zacząć od krótkiej wycieczki do Ogrodu Botanicznego na początek, około 

15-minutowy spacer z Iona Drive. Idealne na chłodne dni XIX wieczne szklarnie zapraszają 

ciepłym wnętrzem i intensywnym zapachem ogromnych jaśminów i hipnotyzują szerokim 

wachlarzem wzorów geometrycznych tworzonych przez kaktusy.  

Później, gdy przestało padać, udałam się do dublińskiego Phoenix Park, jednego z największych  

w Europie zamkniętych parków miejskich, gdzie wypożyczyłam rower na popołudnie. W ciągu  
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ekscytujących i relaksujący zarazem kilku godzin zdołałam zwiedzić każdy zakątek parku  

i napotkać stado jeleni. 

Podsumowując, bardzo dobrze bawiłam się w ciągu dwóch aktywnie spędzonych dni przed 

trzema dniami pracy siedzącej. Z całego serca polecam Dom IPA w Dublinie do wykorzystania 

jako baza. 

Na koniec, chciałabym wyrazić szczere podziękowanie dla wszystkich z Sekcji IPA Irlandia za 

wspaniałe przyjęcie jakie otrzymałam, a szczególną wdzięczność kieruję do Declana O’Byrne’a 

za jego pomoc w czasie mojego pobytu.   

Elke 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


