IPA Biuletyn

Wrzesień 2020

IPA WROCŁAW
ul. Pl. Muzealny 16 lok. 1
50-035 Wrocław
wroclaw@ipa-dolnyslask.pl
www.ipa-dolnyslask.pl
Przełożył: Michał Sługocki, Sekretarz Regionu IPA Wrocław

WSPARCIE IPA NA CAŁYM ŚWIECIE

Kolaż przedstawiający niektóre z wielu inicjatyw podjętych
przez sekcje IPA dla pomocy dotkniętym przez Covid-19

SŁOWEM WSTĘPU
Drodzy Przyjaciele,
Rok naszej 70. Rocznicy nie przebiegł zgodnie z planem, ale odporność zawsze była
ważnym atutem dla funkcjonariuszy Policji w obliczu przeciwności losu, a nawet
katastrofy. W ostatnich miesiącach było to szczególnie widoczne, ponieważ
członkowie zajmowali się skutkami epidemii Covid-19, zarówno na poziomie
zawodowym, egzekwując różne ograniczenia rządowe, jednocześnie kontynuując
wypełnianie swoich zwykłych obowiązków, a nawet na poziomie prywatnym. Utrata
krewnych i współpracowników z powodu wirusa była szczególnie bolesna. Ponadto
byliśmy świadkami ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak susza, pożary
lasów, powodzie i huragany, które wywierały presję na wszystkich służbach
ratunkowych.
Uwaga poświęcana wydarzeniom przez media w każdym kraju jest różna w zależności
od miejsca na świecie. Wydarzenia w większych i bogatszych krajach są szczegółowo
omawiane, podczas gdy na przykład przejęcie przez ISIS miasta Mocimboada Praia
w Mozambiku, które może mieć wpływ na członków IPA, prawie nie zostało omówione
w zachodniej prasie. Podobnie wyciek ropy na Mauritiusie nie zwrócił uwagi, jakiej
mogłyby się spodziewać podobne wydarzenia w Europie lub USA.
Długo przygotowywane i oczekiwane wydarzenia IPA w każdej sekcji musiały zostać
odwołane, przełożone lub przekształcone w format zdalnego dostępu, w tym główny
coroczny punkt naszego kalendarza, Kongres Światowy IPA. Członkowie naszego
komitetu organizacyjnego, choć wyraźnie rozczarowani, zaakceptowali sytuację
i dostosowali się do tych ciągle zmieniających się okoliczności. Oczywiście jeszcze
bardziej doceniamy te wydarzenia i będziemy się nimi cieszyć, gdy znów będzie można
bezpiecznie spotkać się w przyjaźni.
Wyczekiwane tego lata spotkanie IEB zaplanowane dla Armenii musiało zostać
usunięte z naszego kalendarza, ale miejmy nadzieję, że nastąpi ono w 2021 roku,
kiedy będziemy mieli okazję spotkać się z Zarządem Krajowym i innymi lokalnymi
członkami IPA i okazać nasze poparcie. Ponadto członkowie IEB spotykają się zdalnie,
często na wideokonferencjach, i jest to interesujące, jak łatwo stało się to normą
i pomaga nam skupić się na naszych zadaniach i projektach. Pozwoliło również
zarządowi na szybsze nawiązanie więzi, a średni limit czasu wynoszący około dwóch
godzin sprawia, że dyskusje są napięte i przebiegają prawidłowo.
Z powodu zewnętrznych problemów IT, na które nie mieliśmy wpływu, przez około 6
tygodni Dom Arthura Troop’a działał bez internetu, co wpłynęło zarówno na nasz
personel IAC, jak i naszych kolegów z centrali IPA w Wielkiej Brytanii. Ponieważ nasi
pracownicy pracowali zdalnie z powodu ograniczeń narzuconych przez pandemię, być

może nie było tak źle, jakby pracowali w biurze. Jednak nadal musieli przyjść do
budynku, aby uzyskać dostęp do ważnych plików, ponieważ przerwa nastąpiła
podczas przygotowań do dystrybucji dokumentów dla IPA IEC 2020. Niepożądany
dodatkowy stres, ale jestem pod ogromnym wrażeniem odporności i zdolności
adaptacyjnych pokazanych przez Elke, Kerry i Daniela.
Dziękuję i gratuluję wszystkim!
Stephen Crockard, Kierownik Administracji.

DOOKOŁA ŚWIATA

NOWY PREZYDENT SEKCJI KRAJOWEJ
IPA Grecja
W dniach 10-12 lipca 2020 roku w Leptokaria-Pieria odbył się 36. Kongres Krajowy
IPA Grecja. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 54 regionów sekcji, którzy podjęli
wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników w związku
z pandemią Covid-19.
Kongres odbył się w przyjaznej i braterskiej atmosferze, zgodnie z regulaminem
i zasadami naszego stowarzyszenia. Wszystkie tematy programu zostały dokładnie
omówione, dzięki czemu wyciągnięto przydatne wnioski i podjęto ważne decyzje
dotyczące naszego stowarzyszenia. Ponadto odbyły się wybory do zarządu
krajowego.
Nowo wybrani członkowie zarządu – na zaproszenie nowego Prezydenta Vlasiosa
Valatsosa, który zdobył większość głosów – zostali oficjalnie uformowani 17 lipca 2020
roku.
Nowy zarząd pragnie kontynuować dobrą współpracę z IEB i wszystkimi sekcjami
krajowymi IPA.
Naszym celem jest kontynuacja ciężkiej pracy poprzednich członków zarządu
krajowego. Wielkim wyzwaniem i priorytetem będzie dla nas organizacja Kongresu
Światowego IPA, który odbędzie się w Grecji w 2022 roku.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby zorganizować nienaganną imprezę,
aby oprócz decyzji, które zapadną w sprawie przyszłości naszego wspaniałego
stowarzyszenia, Kongres Światowy IPA okazał się wyjątkowym spotkaniem, które
wszyscy uczestnicy zapamiętają na zawsze. Nasi przyjaciele z zagranicy będą mieli
okazję poznać kulturę grecką, zobaczyć piękne zabytki naszego kraju i oczywiście
skosztować wspaniałej greckiej kuchni.
Czekamy na Was w Grecji w 2022 roku!
Ale najpierw… do zobaczenia w Hiszpanii w 2021 roku!
Vlasios Valatsos, Prezydent IPA Grecja.

NOWY ZARZĄD KRAJOWY
IPA Japonia

Kongres Krajowy Sekcji IPA Japonia 2020 roku pierwotnie zaplanowano na 18
kwietnia 2020 roku w Prefekturze Chiba.
Jednak ze względu na pandemię koronawirusa kongres został przełożony na 18 lipca
2020 roku. Podczas pandemii członkowie Oddziału Chiba, z Szefem Tabe
i Sekretarzem Fujise na czele, mocno przygotowywali się do tego wielkiego
wydarzenia.
W pewnym momencie infekcja koronawirusem w Japonii wydawała się do pewnego
stopnia ostygnąć, ale od początku lipca liczba zarażonych osób ponownie gwałtownie
wzrosła, szczególnie w Tokio, znajdującym się blisko Prefektury Chiba. Dlatego nagle
stanęliśmy przed trudną decyzją, czy zwołać Kongres Krajowy zgodnie z planem, czy
też ponownie go zawiesić.
Zarząd wielokrotnie omawiał tę kwestię online, a ostatecznie Prezydent Kanetaka
zdecydował się zorganizować Kongres zgodnie z harmonogramem, dostosowując
wszystkie proponowane przez rząd środki zapobiegawcze w celu powstrzymania
rozprzestrzeniania się koronawirusa, w tym dystans społeczny, mierzenie temperatury
uczestników, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, pełna wentylacja pomieszczeń, itp.
Ponadto zmniejszyliśmy liczbę uczestników kongresu, zwłaszcza tych, którzy
musieliby podróżować na duże odległości samolotem lub pociągiem, aby uniknąć
czasu spędzonego w zatłoczonych miejscach lub w bliskim kontakcie z innymi.

Kongresowi Krajowemu przewodniczył Prezydent Kanetaka. Po pierwsze, w porządku
obrad znalazły się raporty Zarządu Krajowego i prezesów oddziałów, po czym
zatwierdzono rozliczenie 2019 roku, budżet 2020, w tym Międzynarodowy Tydzień
Przyjaźni w Japonii w marcu 2021 roku. Następnie przyjęliśmy wniosek zawierający
poprawki do Statutów i Regulaminu Krajowego, zaproponowane przez Prezydenta,
zwiększające skład zarządu krajowego o 3 członków: wiceprezesa oraz sekretarzy ds.
public relations i ds. kobiet i młodych członków. Poprawki mają na celu wzmocnienie
współpracy ze społeczeństwem oraz przyspieszenie udziału i aktywności kobiet
i młodzieży w naszej sekcji.
W końcu odbyły się wybory członków Zarządu, a wszystkich 7 członków wybrano
jednogłośnie na kolejną 3-letnią kadencję. W odniesieniu do wyniku wyborów
pragniemy podkreślić, że pan Takiguchi został pierwszym pełniącym obowiązki
urzędnika w Zarządzie Sekcji Japonii, a pani Takenaka jest pierwszą kobietą pełniącą
urząd w naszej sekcji. My, członkowie Zarządu, będziemy współpracować i dokładać
wszelkich starań, aby rozwijać sekcję i zacieśniać współpracę międzynarodową ze
wszystkimi sekcjami IPA na całym świecie.
Nowy skład Zarządu Krajowego IPA Japonia:
Prezydent:

Masahito Kanetaka

Vice Prezydent:

Kunio Igarashi

Sekretarz Generalny:

Toru Warigaya

Skarbnik:

Kunio Inagaki

Sekretarz ds. podróży:

Ryoji Suzuki

Sekretarz ds. projektów i działań:

Katsuhiro Nishino

Sekretarz ds. public relations:

Hidehito Takiguchi

Sekretarz ds. kobiet i młodych członków:

Mitsuko Takenaka

Po kongresie pan Yuri Kurita, młody członek Oddziału Chiba, który uczestniczył
w konferencji szkoleniowej IPA Kanada 2019, przedstawił nam prezentację na temat
przydatnych studiów zawodowych i przyjemnych doświadczeń w Vancouver.
Chcielibyśmy jeszcze raz gorąco podziękować IPA Kanada za to wydarzenie.
Wieczorem zorganizowaliśmy małe przyjęcie z okazji Kongresu Krajowego w Chiba.
Mimo, ze był to tylko krótki kongres, odbywający się z ograniczeniami, aby uniknąć
ryzyka koronawirusa, spotkania i rozmowy z naszymi kolegami i przyjaciółmi z IPA były
dla nas ogromną przyjemnością. Podczas przyjęcia Prezydent Kanetaka podzielił się
gratulacjami od Zastępcy Komendanta Głównego Policji Japonii, w których wyraził
szczerą solidarność Policji z Sekcją IPA Japonia.

W przyszłym roku Oddział Kioto będzie odpowiedzialny za organizację Kongresu
Krajowego i wszyscy nie możemy się doczekać ponownego spotkania w starożytnej
stolicy Japonii w 2021 roku.
Toru Warigaya, Sekretarz Generalny IPA Japonia.

Pomoc Sekcji IPA Sri Lanka w czasie pandemii:
przekazanie rękawiczek lankijskiej Policji.
W czasie izolacji Policja Sri Lanki była aktywnie zaangażowana we wspieranie służby
zdrowia i innych organów w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii.
Dzięki wkładowi Policji Sri Lanki, innych zainteresowanych władz oraz terminowej akcji
zainicjowanej i monitorowanej przez Jego Ekscelencję Prezydenta Sri Lanki, udało się
skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i utrzymać sytuację pod kontrolą,
co realnie przyczyniło się do uratowania życia obywateli i ograniczenia liczby ofiar do
11 zmarłych i 2042 zarażonych.
Policja Sri Lanki aktywnie wspierała prace sanitarne w celu ograniczenia
i zminimalizowania rozprzestrzeniania się pandemii poprzez program podnoszenia
świadomości społecznej, mechanizm egzekwowania oraz zapewnienie porządku
publicznego, a także programy dezynfekcji na terenie całego kraju. W celu wsparcia
służb oraz ochrony życia Sekcja IPA Sri Lanka przekazała, dzięki pomocy Lalan
Rubber Ltd., 5000 rękawiczek ochronnych o wartości 45 tys. złotych do ochrony
podczas służby.
Darowizna została przekazana 20.04.2020 r. panu C.D. Wickramarante, p.o.
Inspektora Generalnego Policji w Komendzie Głównej Policji w Kolombo, przy udziale
pracowników Policji, Sekretarza ds. Podróży IPA oraz członków IPA.
Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny, p.o. Prezydenta IPA Sri Lanka.

Aktualności z Regionu IPA Zachodnia Australia.
Wiadomości społecznościowe – spotkanie IPA Whisk(e)y Forum

Koordynator społeczny John Pintabona i Komotet Społeczny uważnie monitorują
ograniczenia w związku z pandemią. Z pewnymi ograniczeniami obecnie znoszonymi
z zachodniej Australii, przyszłe funkcje społeczne omówiono na lipcowym spotkaniu,
z nadzieją że pewne działania społeczne mogą być realizowane w ramach ograniczeń
określonych przez rząd. Członkowie otrzymają powiadomienie o dalszych
wydarzeniach towarzyskich pocztą elektroniczną po ich zatwierdzeniu.
IPA Australia wraz z IPA Nowa Zelandia ostatnio miały radość gościć spotkanie IPA
Whisk(e)y Forum wieczorem o godzinie 20:00 czasu Perth w Australii Zachodniej.
Wielu członków IPA z całego świata logowało się do czatu przez Zoom.
IPA Whisk(e)y Forum zostało założone w 2014 roku dla członków IPA, którzy lubią
whisky lub whiskey i chcą dzielić się doświadczeniami z ludźmi o podobnych
poglądach: dzielić się, uczyć się, nauczać i tworzyć świetną wymówkę!
Wiadomości zawodowe – Program Kadetów Aborygenów Policji Zachodniej
Australii.
Zarelda Dickens przyzwyczaja się do odwracania głów gdy patroluje zakurzone
boczne drogi i skąpane w słońcu autostrady Kimberley. Miejscowa ludność
Aborygenów z niedowierzaniem patrzy na nią w mundurze policyjnym.
Kluczowe punkty:




W Zachodniej Australii jest 36 kadetów Aborygenów.
Zarelda Dickens jako pierwsza została delegowana na odległy Posterunek
Policji.
Istnieje nadzieja, że program kadetów pomoże przezwyciężyć historyczne
napięcia.

„Kiedy legitymuję miejscowych ludzi, widzę jak patrzą na mnie i są zaskoczeni
i uśmiechnięci” – powiedziała Zarelda. „Zawsze wydają się szczęśliwi, że jest kadet
aborygeński i wydaje mi się, że otwierają się przede mną bardziej przed białym
mężczyzną w mundurze”.
U jej boku jest weteran Kimberley, funkcjonariusz, Neville Ripp. Masywny, wysoki
policjant został zapytany na początku tego roku, czy byłby skłonny przyjąć nowicjuszkę
różniącą się od innych – nastoletnią dziewczynę z aborygeńskiej społeczności Looma,
gdzie mieszka. „Nie mogłem uwierzyć własnym uszom” – powiedział st. sierż. Ripp.
„Dlaczego, do diabła, nie mielibyśmy tego zrobić? I to był taki sukces. Zarelda ma

piękną naturę. Mentorowanie jej jest prawdopodobnie jedną z najbardziej dumnych
rzeczy jakie robiłem w ciągu 40 lat służby policyjnej”.
Jest to rzadko spotykane połączenie, które budzi nadzieję na poprawę często
napiętych relacji między Policją a społecznościami Aborygenów w północnej Australii.
Polepsza się.
19 letnia kobieta z Walmajarri i Nyikina została zwerbowana w ramach programu
kadetów Aborygenów prowadzonego przez Policję Zachodniej Australii. Jak wiele
dzieci z buszu, w latach licealnych udała się na południe do szkoły z internatem.
„Zainspirował mnie mój kuzynka, który był policjantką” – powiedziała kadet Dickens.
„Kiedy mój młodszy brat miał kłopoty, była jedyną policjantką, której ufał on i inne
aborygeńskie dzieci” – kontynuowała.
Co niezwykłe, kadet Dickens zdecydowała się odbyć szkolenie na Posterunku Policji
w Looma, który obejmuje społeczności Fitzroy Valley, w których dorastała. Jej ojciec
Harry Skinner początkowo był zmartwiony. „Denerwowałem się o nią, ponieważ Policja
to ciężka praca” – powiedział. „Ale ja ją wspieram przez cały czas. Jestem teraz
naprawdę dumnym tatą”.
Odległy posterunek to ciężka służba.
To trudna rola dla nastolatki. Kadet Dickens nieustannie ma do czynienia
z przyjaciółmi i rodziną, a także z nieufnością niektórych mieszkańców do Policji.
Historycznie rzecz biorąc, Policja w Kimberley znajdowała się na pierwszej linii frontu
niektórych z najbardziej szkodliwych polityk i praktyk kolonizacji, w tym łańcuchów na
szyję, segregacji i przymusowego usuwania dzieci.
„Mam rodzinę, która była częścią Pokolenia Skradzionych, a oni nadal patrzą na
Policję, jakby nadal mieli zamiar zabrać dzieci lub zamknąć je i nigdy więcej ich nie
zobaczymy” – powiedziała kadet Dickens.
„Ale wszystko się zmienia i jest coraz lepiej, a kadeci aborygeńscy pomagają”. Mówi,
że jest świadoma protestów Black Lives Matter, które wywołały wstrząs w Stanach
Zjednoczonych w ostatnich tygodniach, i choć współczują rodzinom zabitych, wyraźnie
widać różnice w kontekście. „Myślę, że wygląda to zupełnie inaczej w Australii niż
w Ameryce” – powiedziała kadet Dickens. „Myślę, że Australia jest trochę lepsza niż
Ameryka, jeśli chodzi o to jak działa system policyjny”.

Dziwny patrol w akcji
Między kadet Dickens a st. sierż. Rippem panuje ciepłe porozumienie, gdy przeglądają
raporty z incydentów, sprawdzają lokalną starszyznę i patrolują zakurzone bocznice
i spalone słońcem autostrady. Neville Ripp jest stałym członkiem Policji Kimberley,
który spędził ponad 20 lat na posterunkach Policji w całym regionie. „Moja rodzina była
bardzo podekscytowana, kiedy dowiedzieli się, że będę pracować z „Rippym”,
ponieważ wszyscy go znają” – powiedziała kadet Dickens. „Zawsze mnie rozśmiesza
i wspaniale się z nim pracuje, ponieważ jest w Kimberley tak długo”.
Pomiędzy tą dwójką zachodzi ciągła wymiana wiedzy. St. sierż. Ripp ma wiedzę na
temat policyjnych procedur i prawie, a kadet Dickens rozumie aborygeńskie koncepcje
kulturowe dotyczące sprawiedliwości, kary i rodziny w sposób, którego nie mogą
nauczyć nawet dziesięciolecia kontaktów.
„Zarelda wniosła nową energię do mojej pracy jako dowódcy patrolu” – powiedział st.
sierż. Ripp. „Ma piękną naturę i uspokajający wpływ nie tylko na nas na posterunku,
ale także na ludzi i rodziny, z którymi mamy do czynienia”.
Łzawe spotkanie
Złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu w związku z Covid-19 oznaczało, że kadet
Dickens mogła pojechać do pustynnej społeczności Djugerari w połowie czerwca, aby
jej matka i babcia mogły po raz pierwszy zobaczyć ją w mundurze. To była
emocjonująca scena. Babcia Elsie Dickens trzymała ją blisko i roniła łzy zarówno
z dumy, jak i z żalu z powodu zmarłego niedawno członka rodziny.
„Nie sądziłam, że zostanie policjantką, ale bardzo się z niej cieszę” – powiedziała
mama Beryl. „Niektórzy ludzie w mieście nie myślą zbytnio o Policji, ale ona będzie
wzorem do naśladowania dla mojej rodziny i dla innych dzieci i pomoże to zmienić. Dla
Zareldy będzie to długa podróż. Jestem bardzo dumna z mojej córki i ją kocham.

Jason Brewer, Vice Prezydent, IPA Australia.
Artykuł na temat Zarelsy Dickens dzięki uprzejmości Erin Parke, ABC Perth.

Sekcja IPA Lesotho pomaga członkom IPA podczas
pandemii COVID-19.

21 lipca 2020 roku Sekcja IPA Lesotho, za pośrednictwem Prezydenta Sekcji, oficjalnie
przekazała środki do dezynfekcji rąk wszystkim członkom IPA w odpowiedzi na
krajowe (Ministerstwo Zdrowia) i międzynarodowe (WHO) wezwanie do zapobiegania
i zwalczania pandemii Covid-19.
Cztery regiony IPA Lesotho były reprezentowane przez swoich regionalnych
przewodniczących, którzy zbierali środki do dezynfekcji rąk, aby rozprowadzić je wśród
swoich regionalnych członków.
Tymi, którzy uczestniczyli w tej ważnej okazji byli Krajowy Komitet Wykonawczy, kilku
członków Rady Doradczej Komendanta, przewodniczący regionów i dwóch
funkcjonariuszy Policji. Wydarzenie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
WHO, aby uniknąć przeludnienia i zachować dystans społeczny.
Thato Mokoteli, Sekretarz Generalny IPA Lesotho.

Członek IPA Niemcy Deborah Thomas
na stażu w Policji Miami
Trzy i pół tygodnia mojego stażu w USA dobiegło końca w lutym 2020 roku i mam
nadzieję, ze mogę dać trochę wglądu, abyście mogli sobie wyobrazić jak wygląda
Policja miasta Miami.
Nie żałuję, że skorzystałam z tej możliwości. Każdego dnia zdarzało się coś innego
i niezwykłego, ale czas, bez względu na to, z kim go spędzałam i gdzie byłam, był
wyjątkowy. Zawsze miałam wokół siebie miłych ludzi, którzy pomagali mi najlepiej jak
potrafili, i którzy zawsze oferowali mi pomoc, jeśli czegoś potrzebowałam.
Wielu funkcjonariuszy zaproponowało mi, że pokażą mi miasto, powiedzieli mi gdzie
mogę pójść i powiedzieli wszystko co chciałam wiedzieć. Ponadto na przyszłość
zaoferowano mi możliwość ponownego odwiedzenia ich w dowolnym momencie lub
skontaktowania się z nimi jeśli miałabym jakiekolwiek pytania dotyczące sprawy,
określonej procedury lub innych rzeczy. Mogę potwierdzić, że relacje z Policją Miami
układają się dobrze, nie byłam pierwszym policjantem niemieckim, który ich odwiedził
i mam nadzieję, że mój staż pomógł wzmocnić tę relację.

W porównaniu z naszą Policją jest wiele różnic. Osobiście uważam, że istnieje wiele
procedur i zasobów, które można by wykorzystać jako wytyczne, i które można by
rozważyć w naszej Policji. Mimo to niektórzy policjanci zapytali mnie, czy w naszej
Policji jest coś czego nie znają, a mogli by wykorzystać w służbie.
Mogę więc powiedzieć, że Amerykanie to bardzo przyjaźni i otwarci ludzie, policjanci
są lojalni i dumni. Są całkowicie oddani swojemu powołaniu i promieniują zaraźliwym
duchem. Zdecydowanie przyjaźń, którą należy zachować, i która bardzo inspiruje.
W tym miejscu chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które stanęły
na mojej drodze w tej spektakularnej podróży i ułatwiły ją dla mnie. Oczyścili i utorowali
mi drogę. Bez nich nigdy nie byłabym w stanie przeżyć tego doświadczenia.
Przede wszystkim chciałabym podziękować Rachel Hendrickson, pierwszej osobie,
z którą się skontaktowałam oraz majorowi Ramosowi z Policji Miami. Na rok przed
planowanym rozpoczęciem stażu napisałam do Rachel Hendrickson i od początku do
końca zawsze mogłam liczyć na odpowiedź i informacje od niej. Zawsze informowała
mnie na bieżąco, robiła wszystko co w jej mocy, aby przyspieszyć ten proces
i wyczerpała wszystkie zasoby.
Poprzez Rachel skontaktowałam się z Jerrym Rudoffem z Miami, Przewodniczącym
Regionu IPA Południowa Floryda.
Dziękuję mu również z całego serca. Skontaktował się ze mną i pomógł mi osiągnąć
mój cel. Za jego pośrednictwem nawiązałam kontakt z IPA Niemcy, a Jerry pomógł
również w dostarczeniu wymaganych dokumentów do Policji Miami oraz w ustaleniu
miejsca pobytu i spotkań z innymi podczas pobytu w Miami.
Na koniec dziękuję również wszystkim z IPA Niemcy, z którymi skontaktowałam się,
aby spełnić moje marzenie. Każdy członek IPA pokazał mi, że wciąż są ludzie, którzy
mogą się w pełni zaangażować bez niczego w zamian.
Żaden z nich nie musiałby mnie tak bardzo wspierać, ale jestem niezmiernie
wdzięczna, że to zrobili: Andreas Pöschel – szef biura łącznikowego w Magdeburgu;
Dietmar Bloch – biuro w Magdeburgu; Horst Bichl – Prezydent IPA Niemcy; Peter
Herwig – Sekretarz Generalny IPA Niemcy; Annette Große – Grupa regionalna
Saksonia-Anhalt; Rosemarie Müller – biuro IPA w Niemczech.
Dziękuję wam wszystkim!
Deborah Thomas, członek IPA Niemcy (Saksonia-Anhalt).
Zamieścił: Gerald A. Rudoff, Przewodniczącego Regionu 43 IPA USA.

Międzynarodowe Webinarium Javiera G. Kinosity:
Wyzwania bezpieczeństwa w czasach Pandemii Covid-19
W dniu 14 lipca 2020 roku odbyło się międzynarodowe seminarium internetowe
zatytułowane „Wyzwania bezpieczeństwa w czasach pandemii Covid-19”,
zorganizowane przez Szwajcarską Izbę Handlową. Prelegentem był peruwiański
prawnik i kryminolog Javier Gamero Kinosita, członek IPA Peru zamieszkały
w Szwajcarii. Powitalne słowa wygłosił Dyrektor Generalny Szwajcarskiej Izby
Handlowej w Peru, Corinne Schirmer, a debatę poprowadził dyrektor ds. marketingu
i komunikacji tego stowarzyszenia biznesowego, Franco Figari. Na zakończenie
prezentacji Generał Policji Peru, Sergio Monar Moyoli, obecny Prezydent Sekcji IPA
Peru i Doradca Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ds. Cyberprzestępczości
wziął udział w dyskusji na temat cyberprzestępczości.
Dyskurs Javiera Gamero Kinosita
Według izraelskiego historyka Yuvala Harariego „są dziesięciolecia, w których nic się
nie dzieje, i tygodnie, w których mijają dziesięciolecia”. Obecny kryzys koronawirusa
jest niezaprzeczalnym tego świadectwem, ponieważ jest on obecnie postrzegany jako
akcelerator historii, prowadzący w bardzo krótkim czasie do szerokiego stosowania
nowych technologii przez państwa w imię bezpieczeństwa, prawdopodobnie czasami
ze szkodą dla wolności. Pandemia koronawirusa dotknęła miliony ludzi na naszej
planecie i wywołała głęboką zmianę na świecie, uwydatniając kruchość
bezpieczeństwa ludzi i kwestionując obecne środki zapobiegawcze.
Pandemie: globalne wyzwanie XXI wieku
W ramach nieuchronnych „wojen” przyszłości, „wojny o zdrowie” wywołane
pandemiami można nazwać przekleństwem wiedzy. Mogą powodować terroryzm
bakteriologiczny oraz zagrożenia nuklearne, biologiczne, chemiczne i radiologiczne.
Dzisiejsze globalne wyzwania to broń masowego rażenia, przestępczość
zorganizowana, międzynarodowy terroryzm, konflikty zbrojne, zagrożenia
cybernetyczne, zmiana klimatu, zależność energetyczna, przepływy migracyjne
i pandemie.
Osłabienie praworządności
W wyniku wybuchu pandemii niektóre państwa niekiedy nadmiernie wykorzystywały
nowe technologie w walce z wirusem w celu indywidualnego nadzoru osób z objawami
infekcji. Doprowadziło to do zwiększenia możliwości interwencji państwa, co miało

bezpośredni wpływ na wolność osobistą (stan wyjątkowy, godzina policyjna pod ścisłą
kontrolą wojskową/policyjną).
Dane geolokalizacyjne i GPS mogą być wykorzystywane do śledzenia osób i miejsc
z podejrzeniem Covid-19 i natychmiastowego informowania użytkowników sieci
o miejscach infekcji. Zainstalowane są termowizyjne kamery bezpieczeństwa,
technologie podczerwieni są wykorzystywane do nadzoru granic w celu kontroli
imigracji, systemy wykrywaczy kłamstw są wspierane przez sztuczną inteligencję,
systemy rozpoznawania twarzy, a nawet systemy identyfikacji osób na podstawie bicia
serca.
Zagrożenia hybrydowe i Covid-19
Dzisiaj mówimy o „wojnach hybrydowych”, „zagrożeniach hybrydowych”, „atakach
hybrydowych” i „strategiach hybrydowych”. W tym nowym kontekście hybrydowym lub
środowisku hybrydowym nie ma już pewników; nowy porządek świata jest
przesiąknięty złożonością i niepewnością. Zasady gry ciągle się zmieniają. Określenie
przyczyny i skutku jest skomplikowane, a między różnymi podmiotami
międzynarodowymi istnieje wzajemna zależność.
Agresor może wykorzystać argumenty siły militarnej, politycznej, ekonomicznej,
społecznej, cywilnej i informacyjnej przeciwko słabościom atakowanego państwa.
Zwykle są popełniane w cyberprzestrzeni, gdzie pojawiają się nowe zagrożenia
celujące w ekosystem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Koronawirus obnażył słabość państwa
Wśród słabości spowodowanych kryzysem globalnej pandemii Covid-19
zidentyfikowano pewne słabości polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne,
informacyjne i infrastrukturalne w państwach.
Wśród politycznej słabości odnotowaliśmy brak przywództwa, odrodzenie się napięć
Północ-Południe, zamknięcie jednostronne granic; wśród słabości militarnych, paraliż
misji pokojowych, brak operacji (z powodu zarażenia), odkładanie manewrów
i zaniedbanie innych zagrożeń; wśród słabości gospodarczych odnotowano wzrost
bezrobocia, poziomu zadłużenia, reorientację wydatków publicznych (w sektorach
zdrowia i społeczno-ekonomicznym ze szkodą dla działań zagranicznych); wśród
słabości społecznych zauważono polaryzację populacji, destabilizujące skutki
psychologiczne wśród społeczeństwa, jak brak zaufania do instytucji publicznych czy
wzrost nacjonalizmu; słabości informacji obejmują brak przewidywania dezinformacji,
nieufność do oficjalnych informacji i utratę poszanowania legalności; wreszcie słabości

infrastruktury wskazują na brak strategicznej autonomii (zdrowie i farmaceutyki itp.),
zależność od krajów trzecich, załamanie łańcuchów dostaw i kontrolę usług
krytycznych przez strony trzecie.
Uwagi końcowe
Pojawiły się idee deglobalizacyjne, które argumentują, że nowy porządek światowy po
Covid-19 będzie końcem rozkwitu globalizacji, i że w wyniku pandemii globalizacja jest
„przegranym”, a państwo narodowe „zwycięzcą”. Tymczasem inni twierdzą, że
globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań i liczą na globalny porządek.
Dziś wielkim pytaniem o perspektywę tej postpandemii jest to, czy ten stan końca
normalności jest tymczasowy i wyjątkowy. Covid-19 uwidocznił słabość zachodnich
demokracji.
Istnieje wiele platform, które oznaczają zmianę w zarządzaniu cyberprzestrzenią,
równoległy świat sieci, nadzorowaną populację, w której prawa podstawowe są
systematycznie łamane, ponieważ w świecie komputerów nic nie jest bezpieczne.
Służby wywiadowcze muszą przeprowadzać analizy i przewidywać.
Moim zdaniem to kryzys systemowy, który wymaga systemowego myślenia. Kontrola
biopolityczna poprzez kontrolowane bariery wyjścia i dystans społeczny wpłynęły na
psychikę ludzi i naruszyły ich subiektywne bezpieczeństwo. Globalna pandemia Covid19 to kryzys w kryzysie, ponieważ występuje w niestabilnym, niejednoznacznym
i chaotycznym świecie, który reaguje na asymetryczne globalne trendy i zagraża
bezpieczeństwu.
Javier Gamero Kinosita, członek IPA Peru.

Dlaczego IPA jest niesamowite!,
„Dobre wiadomości” autorstwa Michaela Barbera,
członka IPA Tasmania.

Siła sieci IPA nigdy nie przestaje zadziwiać. Funkcjonariuszka Policji z Tasmanii
potrzebowała pomocy dla swojej 17-letniej córki, która próbowała wrócić do
domu z Norwegii. Ta historia przypomina, że wartości naszej światowej sieci
nigdy nie można lekceważyć.
W niedzielę 29 marca 2020 roku otrzymałem telefon od Colina Rileya, Przydenta IPA
Tasmanii, proszącego o pilną pomoc Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
Sharon Deane jest funkcjonariuszem Policji w Tasmanii. Jej córka Jorjah miała
szczęście otrzymać Stypendium Fundacji Rotary i mieszkała u norweskiej rodziny.
Jorjah podróżowała do Europy w ramach ścisłej grupy, aby rozpocząć rok szkolny
w Norwegii. Kiedy wybuchła pandemia Covid-19, Fundacja Rotary podjęła decyzję
o anulowaniu wymiany i Jorjah musiała sama wrócić do Australii. Świat szybko się
zmieniał i trzeba było szybko dokonać ustaleń, z niewielką liczbą opcji linii lotniczych
i połączeń z Oslo do Melbourne. Wiadomość Colina brzmiała:
„Jak możesz sobie wyobrazić, Shanon jest bardzo zdenerwowana. Rodzina
opiekująca się Jorjah zabierze ją na lotnisko Oslo, więc nie martw się. Jej
pierwszy lot to Quatar Airlines QR 176 przylatujący do Doha 29 marca o 23:40.
Stamtąd lot do Melbourne jest 30 marca o 9:45. (9 godzin, 45 minut pobytu na
lotnisku Doha). Jeśli istnieje sposób na uzyskanie wsparcia w Doha, byłoby to
bardzo cenne, ale całkowicie zrozumiałe, gdybyśmy tego nie mogli.”
Natychmiast skontaktowałem się z May-Britt Ronnebro, Sekretarzem Generalnym
Sekcji Światowej IPA. May-Britt sprawdziła swoje dane i stwierdziła, że
zarejestrowano, iż jeden z członków przeprowadził sięz republiki Południowej Afryki do
Doha. May-Britt przekazała mi dane kontaktowe hendrika „Vossie” Vosa z Sekcji IPA
Południowa Afryka. Nawet biorąc pod uwagę nasze różnice czasowe, Vossie szybko
odpowiedział, podając adres email członka IPA i byłego funkcjonariusza Policji RPA,
Andreasa Maramposa, który odpowiedział na mój email:
„Cześć Michael, doceniam, że się do mnie zwracasz, ale nie mieszkam już
w Doha. Obecnie pracuję w Rijadzie, ale kiedy wprowadzono izolację
przebywałem poza krajem w Atenach. Obecnie mieszkam w Atenach, ale mam
przyjaciół w Doha, którzy będą mogli pomóc. Mam przyjaciela o imieniu Lance

James, który pracuje w sklepi wolnocłowym na lotnisku w Doha. Skontaktuję się
z nim. Załóżmy grupę WhatsApp. Dodamy do niej Lance’a James’a, mojego
przyjaciela i zobaczymy jak możemy pomóc. Pozdrawiam, SA Marambos.
Andreas skontaktował się ze swoim przyjacielem na lotnisku Doha i dalej
komunikowaliśmy się przez WhatsApp. Prawie dziesięciogodzinny lot Jorjahto ponad
połowa drogi do Doha. Informowałem Sharon na bieżąco, ponieważ, co zrozumiałe,
martwiła się o swoją córkę, która podróżowała samotnie w tak niepewnych czasach.
Jego uspokajające wiadomości zrobiły wielką różnicę dla Sharon:
„Znam dobrze lotnisko Doha, jest bardzo bezpieczne, a pasażerowie tranzytowi
nie będą mogli opuszczać obszaru tranzytowego. Powiedz mamie, że wszystko
będzie dobrze. Jest funkcjonariusz, z którym mogę się kontaktować w nagłych
przypadkach. Należy do Rodziny Królewskiej i poprosi o przysługę tylko
w ostateczności. W tranzycie będzie długie oczekiwanie. Przekaż Jorjah, aby
była cierpliwa i zachowywała dystans społeczny. Zapewniamy, że w razie
problemu poradzimy sobie.
I niedługo później…
„Przyjaciel, który pracuje na lotnisku dał znać, że wszystko w porządku”.
Nie minęło dużo czasu zanim wysłałem wiadomość do Lance’a:
„Cześć Lance, Andreas dał mi twój kontakt. Dziękuję za znalezienia Jorjah na
lotnisku. To bardzo uspokaja jej matkę”.
„Cześć Michael, to absolutna przyjemność. Sam mam 16-letnią córkę. Chętnie
pomogę i cieszę się, że mogę to zrobić”.
„To prawdziwa przyjemność poznać Jorjah, ona jest naprawdę super osobą
i możesz być z niej dumna. Jest w dobrej formie, tyko trochę zmęczona i miejmy
nadzieję, że odeśpi to podczas lotu. Uważaj na siebie i wiedz, że życie była
„szorstkie i przyjemne”, a przyjemność wróci. Pozostajemy w kontakcie.
Najlepsze życzenia, Lance”.
„Michael, czy mógłbyś przekazać moje szczere podziękowania dla Lance’a za
życzliwość jaką okazał Jorj. Powiedziała, że jest naprawdę przystojny i to
naprawdę poprawiło jej humor. Jestem na zawsze wdzięczna za wszystko co
zostało zrobione przez Ciebie i Twoich przyjaciół aby zapewnić jej
bezpieczeństwo. Sharon”.

Jorjah dotarła bezpiecznie do Melbourne i po kilku kontrolach kwarantanny mogła
ruszyć dalej na Tasmanię, aby 24 godziny później spotkać się z rodziną. Jorjah była
bardzo szczęśliwa mogąc spotkać przyjazną twarz w obcym kraju podróżując
w trudnych warunkach.
To wspaniały przykład potęgi IPA. Udało się nam osiągnąć wspaniały rezultat
w krótkim czasie. Od pierwszej wiadomości z Tasmanii kontaktowałem się z członkami
IPA w Szwecji, RPA i Atenach, aby zorganizować opiekę nad Jorjah w Doha. Byłem
pewien, że w przypadku jakichkolwiek problemów Jorjah będzie bezpieczna i pod
dobrą opieką.
Zawsze będę wdzięczny May-Britt Ronnebro ze Szwecji, Hendrikowi „Vossie” Vosowi
z RPA, Andreasowi Maramposowi z Egiptu/Grecji i Lance’owi Jamesowi z Doha za ich
pomoc i wsparcie.
Michael Barber, członek IPA Australia.

Wiadomości z Sekcji Motocyklowej IPA Serbia

W dniu 4 lipca 2020 roku w Kragujevac odbyło się spotkanie robocze, na którym nasi
członkowie zostali przyjęci do Krajowej Sekcji Motocyklowej IPA Serbia.
Krajowa Sekcja Motocyklowa to profesjonalne stowarzyszenie czynnych
i emerytowanych funkcjonariuszy MSW Serbii. Powstała po tym jak zapaleni
motocykliści w Serbii zauważyli sukcesy podobnych stowarzyszeń w innych sekcjach
IPA.
Zbierając się na przejażdżki i zloty, KSM Serbia stara się podróżować po całym
świecie, w zależności od możliwości i życzeń swoich członków, a jednocześnie te
działania oznaczają, że nasz kraj będzie mógł gościć motocyklistów z całego świata.
Ponadto, Krajowa Sekcja Motocyklowa IPA Serbia intensywnie pracuje nad projektami
i działaniami związanymi z bezpieczeństwem ruchu, a także bezpieczeństwem
motocyklistów na drogach.
Zdravko Durić, delegat IEC, IPA Serbia.

NA TALERZU ZARZĄDU

Spotkanie sponsorskie dla Sekcji IPA Trynidad i Tobago.

W imieniu Zarządu Międzynarodowego IPA (IEB) mam przyjemność ogłosić, że Sekcja
IPA USA została oficjalnie powołana do pełnienia funkcji Sekcji Sponsora Republiki
Trynidadu i Tobago, w celu pomocy w utworzeniu nowej sekcji krajowej IPA. Ten krok
zapewni szczegółową ścieżkę postępu w kierunku afiliacji jako niezależnej sekcji IPA.
Prezydent Sekcji IPA USA, kiedy otrzymał powiadomieni o nominacji, napisał: „Sekcja
Stanów Zjednoczonych jest zaszczycona, że została wybrana jako sponsor Trynidadu
i Tobago, który rozpoczyna proces stania się Sekcją w ramach IPA. Wspaniale jest
widzieć nowe sekcje powstające w nowych obszarach globu i oferować więcej
możliwości naszym członkom na całym świecie. Jestem podekscytowany współpracą
z nimi i dzięki ogromnemu wsparciu, jakie grupa Trynidadu i Tobago udzieliła
projektom takim jak program szkoleniowy Sekcji USA, wiem, że poradzą sobie dobrze
jako nowa sekcja”.
W ciągu ostatnich kilku lat Sekcja IPA USA miała 50-100 zagranicznych członków
stowarzyszonych z Trinidadu i Tobago, zapisanych do Regionu 101. Członkowie ci
zorganizowali wydarzenia IPA w regionie i byli również zapraszani do szkół policyjnych
na wyspach. Sekcja IPA USA zwróciła się do mnie jako Sekretarz Generalnego
odpowiedzialnego za rozwój nowych sekcji IPA, w sprawie dalszego rozwoju nowej
sekcji.
Sekretarz Generalny zainicjował ocenę krajowych postępów IPA USA i ich chęci
pomocy Trynidadowi i Tobago, jak również sprawdzenie danych służb policyjnych
kraju oraz historii kraju w zakresie poszanowania praw człowieka i praw ONZ.
Trochę dodatkowych informacji: Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego kieruje
Policją Trynidadu i Tobago, a ich motto brzmi: „Chronić i Służyć z Profesjonalizmem,
Szacunkiem, Jednością, Godnością, Doskonałością”. Policja Trynidadu i Tobago jest
organem zarówno cywilnym, jak i paramilitarnym, działającym zgodnie z Ustawą
o Policji. Ponad 6500 funkcjonariuszy Policji, jak również Specjalna Rezerwa Policji,
są zorganizowane w 9
dywizji obejmujących Trynidad i Tobago w 18 oddziałach
i jednostkach. Podczas kadencji byłego Komendanta Policji Krajowej wielu
funkcjonariuszy zostało wysłanych na Uniwersytet Cambridge w Anglii w celu dalszego
kształcenia akademickiego w zakresie działań policyjnych. Obecny Komendant Policji

Krajowej, Gary Griffith, jest również wykształcony, posiada kwalifikacje akademickie
uzyskane w Wielkiej Brytanii. Kontakt zagraniczny współpracowników z władzami
policyjnymi jest obiecujący i podjęto kroki w celu przedstawienia dokumentów
uzupełniających dla przyszłej Sekcji IPA Trynidad i Tobago.
Republika Trynidadu i Tobago to kraj z dwiema głównymi wyspami i 21 mniejszymi
wyspami w Indiach Zachodnich. Kiedy Krzysztof Kolumb dotarł na wyspy w 1498 roku
zamieszkiwali je Indianie. Od XVI wieku Trynidad był hiszpańską kolonią. Podczas
rewolucji francuskiej do Trynidadu, a także z francuskich kolonii Martyniki i Gwadelupy
przybyło wielu obywateli francuskich. Francuscy właściciele plantacji sprowadzili
swoich afrykańskich niewolników i zaczęli uprawiać trzcinę cukrową, kawę i kakao.
Niewolnictwo zostało zakazane w połowie XIX wieku, po czym nastąpił brak taniej siły
roboczej i doprowadziło to do migracji zarobkowej Hindusów, Chińczyków
i Portugalczyków. Na początku XX wieku imigranci przybywali także z Syrii i Libanu.
Wyspa Trynidad została zajęta przez Brytyjczyków w 1797 roku i stała się brytyjską
kolonią w 1802 roku. Brytyjczycy połączyli administrację między dwoma wyspami,
Trynidadem i Tobago w jedną – wcześniej Tobago było kolonią Hiszpanii, Holandii,
Łotwy i Francji. W 1962 roku Trynidad i Tobago uzyskały niepodległość i stały się
republiką w 1976 roku.
Obecnie Trynidad i Tobago eksportuje do sąsiednich krajów między innymi produkty
ropopochodne i kakao.
Z kulturowego punktu widzenia Trynidad i Tobago wydały dwóch laureatów Nagrody
Nobla: V.S. Naipaul (2001) i Sir Derek Walcott (1992). Wielu z nas wie o karnawale
w Trynidadzie i Tobago, który jest uznawany za największy na świecie i charakteryzuje
się tańcem limbo, muzyką calipso i instrumentami steel pan ,jak również pociągiem
maskaradowym. W sporcie mieszkańcy Trynidadu i Tobago lubują się grą w krykieta,
golf i piłkę nożną.
Aby ściągnąć zagranicznych członków IPA, Prezydent IPA Pierre-Martin Moulin
napisał do ich przedstawiciela, Curtisa S. Belforda: „Z niecierpliwością czekamy na
postępy, jakie IPA może poczynić w waszym kraju i życzymy wszystkiego
najlepszego”.
Po liście ogłaszającym nominację IPA USA, Curtis S. Belford napisał: „To z pewnością
ekscytująca wiadomość. Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że Sekcja USA, z którą
przez lata łączyliśmy serdeczne i znaczące partnerstwo, zgodziła się być naszym
sponsorem. Z niecierpliwością czekamy na wskazówki ekspertów od Prezydenta
Sekcji IPA USA Joe Johnsona i Sekretarza Generalnego IPA May-Britt Ronnebro,
w miarę zbliżania się do statusu sekcji”.

Cieszę się, że mam dobry i obiecujący kontakt z przedstawicielami Sekcji IPA USA
oraz zagranicznymi członkami IPA w Trynidadzie i Tobago i gratuluję pierwszego
i ważnego kroku, aby stać się częścią rodziny IPA.
May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny.

POSŁOWIE:
Wydaje się, że lato minęło szybko, a mamy już wrzesień. Tutaj w Wielkiej Brytanii,
podobnie jak w wielu innych krajach, zwykle oznacza to powrót do normalności życia
codziennego, koniec wakacji i rozpoczęcie nauki w szkole luba na uniwersytecie. Ten
krok był oczywiście daleki od normalności, a szkoły i kursy uniwersyteckie nagle
zatrzymały się w marcu.
Ostatnio widziałam wiele złej presji skierowanej zwłaszcza do młodszych pokoleń,
a wiele osób martwiło się, że koronawirus silnie odrodzi, wierząc że będzie to
spowodowane w dużej mierze tym, że młodsi ludzie nie przestrzegają już ograniczeń
i ignorują dystans społeczny.
Jako matka trójki nastolatków i bliźniąt, uważam jednak, że to właśnie na młodych
ludziach spoczął największy ciężar w obliczu koronawirusa.
Podczas gdy dla wielu dorosłych życie toczyło się w nowej normalności pracy zdalnej
lub z dodatkowymi środkami bezpieczeństwa, a życie społeczne można było utrzymać
przynajmniej w najbliższej rodzinie, cała normalność młodych ludzi, jak ich edukacja,
kontakty towarzyskie, spotkanie ze swoimi partnerami, zniknęła w jednej chwili, a jej
miejsce zajęła ogromna niepewność co do ich przyszłości. Osobiście, spośród
młodych ludzi, których znam i widzę wokół siebie, podziwiam, jak większość z nich
sobie radziła, jak cierpliwi i taktowni są i byli przez ostatnich 6 miesięcy.
Wiem, że wiele dzieci członków IPA wróci do szkoły w tym tygodniu, a wielu synów
i córek zacznie lub wróci na uniwersytet w ciągu następnych kilku miesięcy, w tym mój
syn Ben, z którym spędziłam dzień w zeszłym tygodniu, aby ustalić, co musi zabrać ze
sobą kiedy wyprowadza się, aby zacząć studia. Życzę wszystkim rodzicom IPA, którzy
będą się martwić i niepokoić o swoje dzieci w obliczu niepewności związanej z Covid19, wszystkiego najlepszego przez kilka następnych tygodni… w tym roku bardziej niż
kiedykolwiek!
Elke

