
Rotary Club Warszawa City ma zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkową

XXI GALĘ CHARYTATYWNEJ CHOINKI ROTARIAŃSKIEJ
W świątecznej atmosferze, 10 grudnia w Sali Balowej Hotelu Marriott Warszawa będziecie mogli Państwo spędzić 
wieczór wśród ekskluzywnego grona filantropów ludzi biznesu, nauki, sztuki, mediów, którzy podzielają ideę i motto 
Rotary

„Służba na rzecz innych, ponad potrzeby własne”

Uroczystą kolację serwowaną przez Hotel Marriott uświetnią występy wyjątkowych artystów. Tegoroczna Gala gwaran-
tuje niezapomniane przeżycia. W ekskluzywnym programie występy czołowych Polskich Gwiazd muzyki, licytacja warto-
ściowych przedmiotów kolekcjonerskich podarowanych przez polskich i międzynarodowych mistrzów sportu.

GWIAZDY MUZYKI

Znakomita polska artystka KAYAH w koncercie „The Best of Kayah” oraz światowej sławy pianista Paweł Kowalski

LICYTACJA PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH

Pamiątki, własnoręcznie podpisane przez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Pele czy Luis Suarez i polskie gwiazdy sportu, 
będą mogły stać się Państwa własnością.

LOTERIA FANTOWA Z WARTOŚCIOWYMI NAGRODAMI

Dla wszystkich biorących udział w loterii mamy fantastyczne nagrody ufundowane przez naszych Sponsorów.

Od 21 lat Gala Choinki Rotariańskiej jest unikalnym wydarzeniem w Polsce organizowanym przez Rotarian. Całkowity 
dochód z tego wydarzenia wspiera programy RC Warszawa City, a każdy z członków Rotary pracuje w Klubie społecznie.

100% ZEBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH JEST NA CELE CHARYTATYWNE 

Paweł Kowalski
Paweł Kowalski jest jednym z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków 
wykonującym ponad czterdzieści utworów na fortepian i orkiestrę od Mozarta i 
Chopina, do Panufnika, Kilara i Góreckiego, recitale, muzykę kameralną, 
filmową oraz jazz. Światowej sławy Pianista występował w 40 krajach na 4 
kontynentach. Paweł Kowalski koncertował z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod 
dyrekcja Yehudi Menuhina, z orkiestrami radiowymi w Berlinie, Oslo, Zagrzebiu, 
Katowicach i Warszawie oraz z orkiestrami filharmonicznymi w Europie.

„W p. Kowalskim znalazłem świetnego wykonawcę mojego Koncertu. Jest On 
wybitnie utalentowanym pianistą i wysoce inteligentnym muzykiem” – Witold 
Lutosławski, Kompozytor.

KAYAH
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych i docenianych artystek na polskiej scenie muzycznej. 
Wszechstronna muzycznie artystka, najczęściej poruszająca się w klimatach folk, 
pop, soul i jazz. Autorka wielu przebojów jak “Za późno”, „Supermenka“, „Na 
językach“, „Testosteron“, „Prawy do lewego“, „Śpij Kochanie Śpij”. Laureatka 
wielu nagród, Jurorka programów telewizyjnych „The Voice of Poland, 
„Fabryka Gwiazd”.



Co to jest Rotary?
Rotary International (RI) jest stowarzyszeniem klubów Rotary na całym świecie, wyznającym 
oficjalne credo „Służba na rzecz innych, ponad potrzeby własne”.

Celem Rotary jest wspierać i umacniać ideał służby jako podstawę wartościowych przedsięwzięć, 
a w szczególności:

•  nawiązane znajomości traktować jako drogę do pomocy innym

• przestrzegać wysokich standardów etycznych w biznesie, szanować wszystkie społecznie 
użyteczne zawody, cenić każde stanowisko zajmowane przez rotarianina jako kolejną możliwość 
służenia społeczeństwu

•  kierować się ideą służby w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym

• budować porozumienie międzynarodowe, wzajemną życzliwość i pokój poprzez wspólnotę 
przedsiębiorców i profesjonalistów powstałą w trakcie służby rotariańskiej

Klub Rotary Warszawa City
RC Warszawa City został założony w roku 1990 jako organizacja non-profit a podstawą 
działalności klubu jest praca społeczna jej członków.

Wieloletnie doświadczenia klubu gwarantują wykorzystanie na cele charytatywne 100% 
pozyskanych środków, a współpraca z innymi klubami Rotary oraz z Rotary Foundation 
umożliwia ich pomnożenie.

PROJEKTY KLUBU ROTARY WARSZAWA CITY
GOOD START – program wyposażania świetlic 
środowiskowych w sprzęt do interaktywnych metod 
nauczania języka angielskiego. Akcja pomocy dzieciom
i młodzieży z ubogich środowisk w celu wyrównania szans 
i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Dotychczas 
przekazany sprzęt służy ponad 1200 dzieciom
w 25 miejscowościach w Polsce.

Przekazanie sprzętu medycznego dla szpitali i hospicjów: 
łóżka szpitalne (ponad 200), „chodziki” dla osób starszych 
(ponad 300), wózki inwalidzkie (ponad 200), 
koncentratory tlenu.

BOOK STOP – akcja „Zatrzymaj się – Poczytaj” propagująca czytanie 
książek poprzez tworzenie miejsc swobodnej wymiany książek. Book 
Stop’y powstały w Warszawie, Konstancinie, Aninie, Wołominie.

Pomoc dla 157 rodzin poszkodowanych 
w powodzi w Sandomierzu. 
Przekazanie ubrań, kocy, środków 
czystości, sprzętu AGD, mebli, 
zabawek… (łącznie 8 ciężarówek 24 t.) 

Przekazanie motocykla do przewozu
krwi i organów dla Instytutu
Kardiologii w Aninie.

Zakup sprzętu medycznego 
dla Centrum Zdrowia Dziecka

Zakup karetek pogotowia 
ratunkowego dla szpitali
w Białej Podlaskiej
i Wołominie.

Wsparcie Ośrodka Socjoterapeutycznego 
„Wspólny Dom” w Wildze.

Inwestycja w młode pokolenie:
• stypendia dla młodzieży polskojęzycznej z krajów Europy Wschodniej
na uczelniach w Warszawie

• organizacja wymiany międzynarodowej, krótko i długoterminowej oraz 
staży zawodowych dla młodzieży

Udział w realizacji międzynarodowych projektów we współpracy z klubami
RC Milano-Nord i RC Berlin Luftbrucke:
• budowa i wyposażenie szpitala dla kobiet w Senegalu
• pomoc dla osieroconych dzieci uchodźców z Bliskiego Wschodu w Berlinie
• utworzenie ośrodka terapii sensorycznej w Izraelu
• budowa wiejskiego mostu w Wietnamie



ZDJĘCIA Z POPRZEDNICH GALI



W sprawie udziału w Gali prosimy
o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Katarzyna Borowik tel +48 668 391 100
e-mail: k.borowik@rotary-city.org.pl

Alex Kartsel tel +48 511 870 667
e-mail: kartsel@gmail.com

Mateusz Rolewski tel +48 535 242 484
e-mail: m@riig.eu

   Rotary Club Warszawa City
   Spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:00
   w Hotelu Sheraton Warszawa, ul. Bolesława Prusa 2

   www.rotary.waw.pl

   Facebook: fb.com/ChoinkaRotary

   BZ WBK o/Warszawa 92 1500 1272 1212 7001 1076 0000

Koncert fortepianowy

SCENA GŁÓWNA
Koncert KAYAH STREFA VIP

ROZKŁAD MIEJSC NA GALI
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