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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Rok 2021, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, nadszedł niosąc ze sobą 
przesłanie optymizmu dla ludzkości. 

Trzeba przyznać, że ubiegły, 2020 rok, okazał się jednym z najtrudniejszych dla nas 
wszystkich. Ale jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy to zostawić za sobą i pozytywnie 
patrzeć na nowy rok, głównie ze względu na rozwój szczepionek na koronawirusa, co 
sprawia, ze uśmiechamy się z ulgą. 

Globalna społeczność szybko się zmobilizowała,  
a miliony dawek szczepionki przemierzają świat, 
zwiększając nasze nadzieje, że w tym roku w końcu 
zaczniemy wracać do upragnionej normalności. 

Wspólnie z członkami IEB nie mogę się doczekać 
spotkania z Wami wszystkimi w pięknej Hiszpanii 
podczas Kongresu Światowego IPA 2021, ale mam 
nadzieję, że również przy okazji innych spotkań 
sportowych, kulturalnych i regionalnych. Już 
przygotowujemy się do II Igrzysk IPA i wielu innych 
wydarzeń. 

Dopóki nie będziemy mogli ponownie spotkać się 
osobiście, nadal komunikujemy się w sposób 
interaktywny, za pomocą technologii i osobiście 
bardzo się cieszę widząc, że wiele sekcji dokłada 

wszelkich starań, aby pozostać w kontakcie ze swoimi członkami poprzez zarówno 
wydarzenia wirtualne, jak i fizyczne – te ostatnie oczywiście w dopuszczalnych 
ramach! 

Mam przyjemność wspomnieć o nowym, pionierskim wydarzeniu, pierwszym 
Wirtualnym Biegu IPA, który odbędzie się w dniach 14-21 lutego 2021 roku. Jest 
otwarty dla wszystkich członków IPA i ich bliskich na całym świecie i wzywam 
wszystkich do wspierania tego wydarzenia. 

Przecież nasze historyczne stowarzyszenie wielokrotnie w swojej 70-letniej historii 
udowodniło, że może przetrwać! Przyjaźń znosi wszystko i wszystko wygrywa! A IPA 
to przede wszystkim PRZYJAŹŃ! 

Chciałbym zakończyć ten wstęp optymistycznym życzeniem: 

SZYBKIEGO POWROTU DO SPOTKAŃ OSOBISTYCH!    

Servo per Amikeco!       
 
Kyriakos Karkalis, Wiceprezydent IPA, Przewodniczący Komisji Społeczno-
Kulturowej.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 

Sekcja IPA Mauritius organizuje Dzień Kręgli dla dzieci. 

Sekcja IPA Mauritius wspólnie ze Strike 
City zorganizowali 5 stycznia 2021 roku 
wydarzenie dobroczynne w kręgielni  
w Bagatelle Moka. 

32 dzieci ze schroniska w Upper Plaines 
Wilhelms zostało przywiezionych na pół 
dnia rozrywki oraz obiad. Dzieciom 
pomagali opiekunowie i członkowie IPA. 

Mam nadzieję, że spodobają Wam się 
zdjęcia oraz krótki wideoklip 
przedstawiający nasz wspaniały dzień: 

https://youtu.be/IPA_Mauritius_Bowling_Event_at_Strike_City 

Serdecznie dziękujemy Strike City za tak hojne sponsorowanie tego wydarzenia. 
Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi widząc uśmiech na twarzy tych dotkniętych przez 
los dzieci. 

Niech Bóg Wam błogosławi. 

Wydarzenie to nie odbyłoby się bez niezachwianego wsparcia Komendanta Policji. 
Wyróżnić należy także zastępcę Komendanta ASP Kokila za koordynację działań wraz 
z członkami Zarządu Krajowego. 

 

 

Outam Kumar Guness, Prezydent IPA Mauritius.  
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Pierwszy Dzień Policji w Chinach 

10 stycznia 2021 roku Uchwałą rządu 

Chin ustanowiono pierwszy Dzień 

Chińskiej Policji, którego celem jest 

docenienie i uznanie wysiłków na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego i dobrego 

samopoczucia wszystkich członków 

Policji. 

Rezolucja ta niewątpliwie odzwierciedla 

wielkie znaczenie i uwagę rządu wobec 

krajowej Policji. Ogromne znaczenie ma 

wzmocnienie poczucia przynależności  

i dumy funkcjonariuszy ze swojej formacji. 

Aby uczcić tę okazję Gui Zhang, który jest policjantem i zagranicznym członkiem Sekcji 

IPA Makau wykonał dwie rzeźby, używając noża rzeźbiarskiego jako pióra, aby 

napisać imponującą kaligrafię na kamiennej tablicy. 

Drukowane prace wyrażają jego entuzjazm i wdzięczność jako policjanta! 

 

Marco Lei, IPA Makau. 
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IPA Peru wzięła udział w panelu roboczym na rzecz 

modernizacji i wzmocnienia Policji Peru. 
 

Tekst w języku hiszpańskim. 

Javier Gamero Kinosita, IPA Peru. 

 

 

Timour Hall Villa w Afryce Południowej na drodze  

do odzyskania dawnego blasku 

1 lutego 2021 roku Republika Południowej 
Afryki rozpocznie 310 dzień narodowego 
lockdownu z powodu pandemii Covid-19. 

Jak widać na całym świecie, działalność IPA  
i operacje w naszych Domach IPA zostały 
poważnie dotknięte. W tym okresie w Timour 
Hall Villa dobiegła końca kadencja Christine  
i Deon Huysamen, którzy przez ponad 15 lat 
służyli IPA i jego członkom jako zarządcy 
domu. 

W początkowym okresie blokady musieliśmy odpowiedzieć na pytanie czy Sekcja IPA 
RPA powinna zatrzymać Timour Hall Villa, czy też dzierżawa domu od władz prowincji 
powinna zostać anulowana. Ostatecznie podjęto decyzję o zachowaniu domu  
i oczekiwaniu na ponowne otwarcie hoteli, pensjonatów i innych podobnych obiektów, 
a następnie ustaleniu możliwości kontynuacji Timour Hall Villa jaki Domu IPA. 

Reece i Sabine Harvey zostali mianowani nowymi 
opiekunami w Timour Hall – i okazała się to być mądra 
decyzja z korzyścią dla IPA i jego członków!! 

Ich celem i wizją, kiedy zgodzili się zostać opiekunami, 
było przede wszystkim podniesienie i przywrócenie willi do 
jej dawnej świetności oraz poprawa wizerunku IPA. 

Koniec stycznia był kamieniem milowym ich pierwszych 
sześciu miesięcy, okresu, w którym Sabine i Reece nie 
siedzieli z założonymi rękami. Mają osobisty zamiar i dążą 
do wyniesienia Timour Hall Villa na jeszcze wyższe 
standardy, aby ponownie stać się wizytówką Domów IPA. 

Jak powiedział Reece: „Sabine fantastycznie koncentruje 
energię i pomysły, aby uzyskać jak największą różnicę  
w jak najkrótszym czasie przy ograniczonym budżecie  

i zasobach. Niezmiennie walczy aby nadążyć za swoją pasją i motywacją”. 
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Poniżej wyróżniono kluczowe działania i inicjatywy, które para podjęła, mając na celu 
skupienie się na obszarach, które przyciągnęłyby gości z powrotem do Timour Hall 
Villa i generowały dochód, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 Domu i biura 
 Baru i jadalni 
 Zakwaterowania 
 Terenu/ posiadłości 

Fasada domu była na pierwszym miejscu, z malowaniem i ogólnym poprawieniem 
wyglądu – efekt Wow! 

Pomieszczenia zewnętrzne zostały podniesione i rozjaśnione. 

Prysznice wyszorowano, wyczyszczono, odświeżono fugi w glazurze. 

Malowanie postępuje stopniowo, na ile pozwala budżet. 

Zakupiono nową pościel i ręczniki, co miesiąc nowy zestaw, jeżeli budżet na to 
pozwala. 

Dla komfortu naszych gości pokoje zewnętrzne wyposażono w mini lodówki. 

Zawieszono nowe zasłony. 

Pokoje mają nowy, ostry , schludny, czysty i ekskluzywny 
wygląd z żywym wystrojem, a jeden z gości stwierdził, że 
„Dom ma nowy powiew świeżego powietrza”. 

Noce w barze zostały przedłużone do środy i piątku,  
a lokalna społeczność korzysta z okazji aby przyłączyć się 
do doświadczania IPA. W każdą środę wieczorem jeden  
z naszych sąsiadów gra na dudach, co stało się cechą 
charakterystyczną wśród lokalnej społeczności  
i mecenasów. 

W barze odmalowano jadalnie i salę sherry. Liczne 
pamiątki IPA, które znaleziono spakowane, zostały 
wystawione w barze i sali sherry. 

Słysząc, że nasza lokalna społeczność była w dużej mierze nieświadoma istnienia IPA, 
zespół zaczął zwiększać świadomość społeczną, a liczne wydarzenia są obecnie 
wspierane przez społeczność. Poniżej wymieniono kilka wydarzeń, które już odbyły się 
w Timour: 

Zawody PotjeKos; Comiesięczne Kiermasze; Kiermasz Halloween; Kiermasz 
Bożonarodzeniowy; Targi ogrodnicze; Braais; Kemping; Zaręczyny; Wesela; Imprezy 
z okazji narodzin dziecka; Grupy Kościelne; Pożegnania; Pikniki; Spotkania; 
Szkolenia; Wydarzenia drużynowe; Przyjęcia dla dzieci; Przyjęcia urodzinowe; 
Spotkania świąteczne; Wydarzenia sylwestrowo-noworoczne. 
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Przez cały okres blokady IPA RPA z powodzeniem utrzymywała grupy wspierające, 
takie jak brytyjska policja południowoafrykańska (BSAP), Klub Die Bond i Crank 
Handle, które regularnie wykorzystywały to miejsce do swoich wydarzeń. 

Jako Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne: organizacja szkoleń w środku tygodnia 
okazało się bardzo udane. 

Światłowód w głównym budynku i jadalni zapewnia teraz nieograniczone Wi-Fi  
o prędkości 100 Mb/s, które jest swobodnie dostępne dla wszystkich gości i stażystów, 
dzięki sponsoringowi od SEACOM. 

Dzięki przesuwaniu stołu i krzeseł jadalnia 
służy również jako sala konferencyjno-
szkoleniowa, podwajając nasze 
możliwości szkoleniowe. 

Ogrodnictwo trwa nieustannie. Istnieje 
wspaniały zespół wolontariuszy z Regionu 
Western Cape z Przewodniczącym 
Regionu Keithem Chandlerem oraz 

Jakkiem van Listenborghiem z zespołem z Regionu Zachodniego, którzy pomagali 
przy wielu okazjach. 

Uzyskaliśmy sponsoring od lokalnej 
szkółki, której właściciel mieszkał  
w Timour Hall Villa, na pielęgnowanie 
różnych obszarów wokół domu – do 
wdrożenia na początku 2021 roku. 
Jesteśmy również w trakcie zakładania 
małych obszarów uprawnych pod zbiory 
świeżych warzyw, ziół i kwiatów –  
z pełnym dostępem dla gości willi. 

Jako IPA jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
za otrzymane wsparcie od następujących sponsorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
obecny stan gospodarczy kraju. Ich pomoc jest ceniona i doceniana w posiadłości: 

 Star Alarms   system alarmowy w domu  
 Royal Cape Security mechanizm bramy 
 BH Security   grupa interwencyjna ochrony fizycznej 
 Glassman   okna i oszklenie (~20 okien i zdjęć jak dotąd) 
 SeaCom   światłowód – etap 1 
 Sareece   ubezpieczenie 
 Jack Paints   farby 
 Jean Louie   drewno 
 BSAP    40 litrów farby 
 Vroom Family  40 litrów farby 
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Niewątpliwie nasza para opiekunów poczyniła ogromne 
postępy w odrodzeniu Timour Hall Villa i należy 
podkreślić, że zdecydowana większość pracy została 
wykonana przez samych Sabine i Reece’a, z ich 
własnych środków. Z energią przychodzą wielkie 
inicjatywy! 

Odwiedźcie stronę Timour Hall Villa na facebook’u, 
gdzie można obejrzeć wiele: 

https://www.facebook.com/timourhallvillaestate/ 

 

Dane kontaktowe: 

 Telefon:   +27 (0) 21 797 2582 
 Komórka:   083 391 2940 
 Email:    ipatimourhallvilla@vox.co.za 

Z przyjemnością zobaczymy Was wkrótce w „Grand Old Lady” w Kapsztadzie – Timour 
Hall! 

Hendrik (Vossie) Voss, Prezydent IPA RPA.  

 

 

Uhonorowani członkowie Sekcji IPA Kenia 

 

12 grudnia 2020 roku to data, która zapadnie w pamięci IPA Kenia z bardzo ważnych 

powodów: tego dnia pięciu członków Sekcji Kenia znalazło się na pożądanej liście 

nominowanych do wyróżnień i nagród prezydenta, wśród innych Kenijczyków, którzy 

wykazali się wybitnymi i doskonałymi osiągnięciami w różnych specjalnościach. 

Najwyraźniej wiele działań charytatywnych, w które zaangażowani byli członkowie IPA, 

zwłaszcza w trudnym okresie pandemii, zwróciło uwagę nie tylko beneficjentów, ale 

także ogółu społeczeństwa, które uznało akty dobroczynności za zasługujące na 

honory i nagrody. 

Podczas obchodów Dnia Niepodległości (Jamhuri) członkowie IPA byli mile 

zaskoczeni, że znaleźli się na ostatecznej liście po dokładnym procesie selekcji,  

a następnie otrzymali nagrody: Order Płonącej Włóczni, Wyróżnienie Głowy Państwa 

i Certyfikat Uznania Nagrody Bohaterów i Bohaterek Hrabstwa. Nadania dokonał Jego 

Ekscelencja Uhuru Kenyatta, Prezydent republiki Kenii i dowódca sił zbrojnych Kenii. 

Było to uznanie wyjątkowych osiągnięć w zakresie ich indywidualnych zdolności, które 

pozytywnie wpłynęły na dobrobyt społeczeństwa Kenii. Nagrody były konsekwencją  

mailto:ipatimourhallvilla@vox.co.za
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oddania i bezinteresownej służby poszczególnych osób na rzecz kraju w trudnym 

okresie wywołanym przez pandemię Covid-19. 

Zdjęcia przedstawiają wybrane inicjatywy IPA Kenia, od góry po lewej, zgodnie  

z ruchem wskazówek zegara: Prezydent IPA Kenia prezentujący darowizny 

Naczelnikowi Wydziału Kryminalnego Georgeowi Kinoti; ćwiczenie dystrybucji 

żywności w kraju Meru; Generalny Inspektor Hilary N. Muyambai przyłącza się do 

inicjatywy sadzenia drzew IPA; dystrybucja żywności w szkolnym ośrodku ratunkowym 

dla zwierząt. 

 

Pan Malkit Singh Main został doceniony za jego niezwykłe zdolności do pozyskiwania 

funduszy. Pan Malkit, który odpowiada za pozyskiwanie zasobów w IPA Kenia, przez 

lata rozwinął doskonałe relacje z wieloma korporacjami, a dzięki jego wysiłkom Sekcja 

Kenia z powodzeniem realizowała ogromne projekty poprzez partnerstwo  innymi 

interesariuszami. 

Pan Vinod Ramji jest filantropem IPA 

Kenia. Poprzez swoją firmę Mafuko 

Industries Vinod przekazał darowizny na 

każdą działalność, w której uczestniczy 

IPA Kenia. Jego wysiłki były szczególnie 

widoczne w regionie Meru, gdzie wraz  

z zespołem członków IPA z tego regionu 

zorganizował cotygodniowy program 

karmienia osób potrzebujących w tym regionie. 
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Pan Behlul został wyróżniony za mobilizację środków dla sił bezpieczeństwa 

utrzymujących ład i porządek w regionie przybrzeżnym Kenii. Dzięki jego staraniom 

funkcjonariusze otrzymali środki ochrony indywidualnej, gotowe posiłki i inne 

niezbędne artykuły. Odegrał również kluczową rolę w dostarczaniu mieszkańcom 

żywności i kosmetyków. 

Pan Dhiraj Dodhia został doceniony za swoje zaangażowanie we wspieraniu programu 

żywienia w domach dziecka. Poświęcił się zapewnieniu odpowiednich zapasów 

żywności podczas pandemii. 

Pan Jared Ojuok został doceniony za 

wyjątkowe umiejętności przywódcze, 

dzięki którym IPA Kenia rozwinęła się 

skokowo, co sprawiło, że została 

zauważona na poziomie krajowym oraz 

międzynarodowym. W tym okresie IPA 

Kenia zaangażowała się w różne 

działania, które pomogły rozwinąć  

i utrzymać lepsze relacje między Policją  

a społeczeństwem, szerszą akceptację i podnieść oceny legalności. 

Poprzedni Prezydent IPA Kenia, Alfred Osur, został odznaczony Orderem Morana 

Płonącej Włóczni za wybitne umiejętności przywódcze w kraju, dzięki czemu 

awansował na stanowisko Dyrektora Operacyjnego kenijskiej Policji. Ponadto, były 

Skarbnik Sekcji IPA Kenia, John Mwinzi, otrzymał Order Wielkiego Wojownika Kenii 

za doskonałą służbę dla narodu jako dowódca jednostki psów służbowych. 

Wśród wyróżniających się działań, które są łatwo rozpoznawalne, znajdują się: 

darowizny żywności dla 25 000 rodzin rozdystrybuowanych w okresie 9 miesięcy; 

darowizny artykułów papierniczych i artykułów higieny osobistej na rzecz dwóch szkół 

o wartości 7 000 USD; darowizny sprzętu, żywności i odzieży  dla czterech domów 

dziecka, wycenione na 10 000 USD oraz darowizny środków ochrony indywidualnej 

dla pracowników pierwszej linii, w tym dla Policji, o wartości 200 000 USD. 

Finansowanie tych projektów było wspólnym przedsięwzięciem członków IPA Kenia, 

osób prywatnych i korporacji. Ofiarowane przedmioty obejmowały zeszyty ćwiczeń, 

sprzęt (4 elektryczne maszyny do szycia), artykuły spożywcze, podręczniki szkolne, 

długopisy, artykuły higieniczne, przybory toaletowe, środki do dezynfekcji rąk oraz 

kabiny do dezynfekcji dla biur i instytucji. 

Programy ochrony środowiska IPA Kenia były również bardzo zalecane przez 

wszystkie zainteresowane strony. Do tej pory Sekcja IPA Kenia z powodzeniem  
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zorganizowała i zrealizowała sadzenie 3 500 000 sadzonek w całym kraju we 

współpracy z Kenijskim Instytutem Badawczym Leśnictwa, władzami hrabstw, 

korporacjami i obywatelami. Projekt „Moje drzewo, mój pokój, moja przyszłość” jest 

obecnie powszechnie znany wśród wielu Kenijczyków. 

Uhonorowani i odznaczeni: 

Order Płonącej Włóczni 

 Malkit Singh Main 

 

Wyróżnienie Głowy Państwa 

 Jared Onyango Ojuok 

 Behlul Fazalai Ali Januwalla 

 Dhiraj Dodhia 

 

Certyfikat Uznania Bohaterów i Bohaterek Hrabstwa 

 Vinod Lalji Ramji  

Jared Ojuok, Sekretarz generalny IPA Kenia. 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU  

 

Spotkanie ZOOM Sekcji IPA UK  

z okazji 70-lecia  

 
 

Członkowie IEB byli zachwyceni, że zostali zaproszeni przez Prezydenta Sekcji IPA 

UK Clive’a Wooda do udziału w Zoomcelebracji z okazji 70-lecia Sekcji  

i Stowarzyszenia. 

Dołączyliśmy do Zarządu Krajowego, byłych prezydentów Sekcji, laureatów nagród  

z całego regionu, pracowników Sekcji UK, dyrektora Gimborn René Kaufmanna  

i audytora wewnętrznego Nicole Kikcio. 

Gościem Honorowym była Jej Królewska Wysokość Księżniczka Anna, która jest 

patronką Sekcji UK, i która spotkała Arthura Troopa na Kongresie Światowym  

w Bournemouth w 2000 roku. 

Księżniczka wyraźnie przestudiowała swoje notatki, pokazując wiedzę o nas 

wszystkich, gdy rozmawiała z każdym z nas po kolei, i okazała szczere  
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zainteresowanie Stowarzyszeniem. Atmosfera była spokojna i pozytywna, a wszyscy 

uczestnicy pozytywnie ją ocenili. 

Podczas spotkania udostępniono film o historii IPA, z komentarzem Wiceprezydenta 

Sekcji UK Seana Hannigana, autorstwa Briana Kennedy’ego z IPA Irlandii Północnej.    

Nasze podziękowania kierujemy do organizatorów, Clive’a Wooda, Seana Hannigana, 

Steve’a Brethertona, Andy’ego Gregory’ego i Briana Kennedy’ego za świetnie 

zorganizowaną imprezę. 

Należy pamiętać, że zdjęcie JKM Księżniczki Anny jest ściśle chronione prawem 

autorskim i może być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą Sekcji IPA UK. 

Stephen Crockard, Kierownik Administracji. 

 

Ankieta Covid-19 

 

Pandemia Covid-19 spowodowała niewypowiedziany ból i cierpienie na całym świecie. 

Jako pracownicy pierwszej linii Policja podjęła kroki , aby sprostać wielu wyzwaniom  

i zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Covid-19 miał równie znaczący wpływ na życie 

naszego stowarzyszenia. 

Próbując zmierzyć wpływ Covid-19 na IPA na całym świecie,  

w listopadzie 2020 roku IAC, na prośbę Sekretarz May-Britt 

Ronnebro, rozesłało do wszystkich 68 sekcji IPA ankietę 

elektroniczną, stworzoną przez Skarbnika ds. Finansów Micka 

Walsha. Odpowiedzi udzieliło 37 sekcji. 

W grudniu rozesłano do sekcji prezentację PowerPoint, zawierającą 

podsumowanie odpowiedzi na każde pytanie, w wielu przypadkach 

z pełnymi wynikami w notatkach do slajdów. 

Oto najczęstsze problemy, z jakimi borykały się sekcje IPA: 

 Znalezienie nowych sposobów zastąpienia zwykłych zajęć i kontynuowanie 

rekrutacji; 

 Brak spotkań, brak podróży i odwołanie planowanych wydarzeń; 

 Zapewnienie członkom wartości i utrzymanie zainteresowania; 

 Zdrowie członków i problemy ekonomiczne; 

 Utrzymanie Domów IPA bez dochodów 

Sekcje IPA wykazały się odpornością, podejmując wiele pozytywnych kroków w ciągu 

2020 roku, starając się jak najefektywniej funkcjonować w tym niespotykanym roku. 
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Wiele sekcji wykorzystywało narzędzia 

medialne, WhatsApp i Zoom do 

utrzymywania kontaktu, a nawet do 

prowadzenia lokalnych i krajowych 

spotkań IPA online. 

Zajęcia społeczno-kulturowe, na ile tylko 

pozwalały obostrzenia, były zaspokajane 

przez sport na świeżym powietrzu, jazdę na rowerze, piesze wycieczki, wędkowanie  

i fotografowanie. 

Quizy i wykłady na różne tematy za pośrednictwem Zoom były bardzo popularne,  

a Gimborn rozpoczął seminaria online, aby zastąpić te tradycyjne. Coraz większe 

znaczenie w tym okresie nabrały również prowadzone już spotkania przy kawie, winie 

i whisky. 

Niektóre sekcje w znacznym stopniu pomagały osobom potrzebującym w świadczeniu 

usług transportowych i dostawczych podczas lockdownu, rozdając maseczki 

ochronne, żywność i środki medyczne, a tym samym zademonstrowały wartości IPA 

społeczeństwu i Policji. 

W marcu Zarząd Światowy zamierza rozesłać kolejną ankietę zawierającą 

zaktualizowane pytania dotyczące 2021 roku. 

Ogromne podziękowania dla wszystkich sekcji, które wzięły udział w tej cennej 

ankiecie.  

Stephen Crockard, Kierownik Administracji. 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Lutowe wydanie Biuletynu IPA pięknie podkreśla międzynarodowy aspekt IPA: 
klimatyczne zdjęcie na początku z Czech, artykuły informacyjne z Peru, Kenii, RPA  
i Mauritiusa aż po Makau oraz wkład członków Zarządu Międzynarodowego z Grecji  
i UK. 

Przyjaźń, jedna z podstawowych wartości IPA, najlepiej jest podtrzymywać poprzez 
wspólne działanie. Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza na poziomie 
międzynarodowym, kiedy wciąż jesteśmy w trakcie pandemii Covid-19. 
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Ale tam gdzie jest wola, jest i sposób,  

i korzystam z okazji, aby wrócić do 
wspaniałego wydarzenia, o którym już 
wspomniał Kyriakos Karkalis we wstępie 
do tego biuletynu: Wirtualnego Biegu 
IPA, w którym każdy członek IPA może 
wziąć udział. 

Z tego co widziałam ostatnio, 
zarejestrowali się uczestnicy z 25 krajów 
i 5 kontynentów. Naprawdę 
międzynarodowe wydarzenie. 

Rywalizacja będzie trwać od 14-21 lutego, wciąż jest jeszcze czas na rejestrację. 
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: https://www.ipa-
international.org/Events/virtual-race-week . 

Naprawdę, nic nie jest w stanie Was zatrzymać… więc idźcie i cieszcie się 
międzynarodową przyjaźnią podczas Wirtualnego Biegu IPA!    

Elke 

 

 

 

INFORMACJE Z REGIONU WROCŁAW 

 

 

Szanowne Koleżeństwo, 

Od 13 stycznia 2021 roku w każdą środę skarbnik Regionu IPA we Wrocławiu Ewa Wycech 

(tel.609-767-549) będzie pełniła dyżur w godzinach od 14:00 do 16:30 w siedzibie Regionu - 

Dom Klubowy KWP (ŚNIEŻKA) gabinet nr 1 (I piętro).  

Podczas dyżuru będzie można zapłacić składkę na 2021 rok i otrzymać legitymację wraz ze 

znaczkiem. Osoby, które nie będą mogły przyjść w wyznaczonym terminie po legitymację, 

będą mogły otrzymać dokument na adres domowy za pośrednictwem Poczty Polskiej, po 

uiszczeniu dodatkowej opłaty. 

Wykaz dyżurów skarbnika do 31 maja 2021 roku: 

1/ Luty: 3,10,17,24 

2/ Marzec: 3,10,17,24 

3/ Kwiecień: 7, 14, 21, 28 

4/ Maj: 5, 12, 19, 26 
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