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Tradycyjnie już, 1 lipca rozpoczynamy 
kolejny rok rotariański.  Kadencja Pre-
zydenta RI Iana H. Riseley’a w roku 
2017-18, czyli w czasie mojej służby, 
jako Gubernatora Dystryktu, będzie po-
święcona wdrażaniu do praktyki życia 
codziennego trzech filarów planu stra-
tegicznego Rotary, wynikających z ma-
gicznego hasła jego kadencji - „Rotary: 
Making a Difference”, co w dosłownym 
tłumaczeniu znaczy: „Rotary czyni róż-
nicę”, czyli tam, gdzie pojawia się Ro-
tary z realizacją swoich celów, świat 
zmienia się na lepsze. Te trzy filary pla-
nu strategicznego najprościej można 
wyrazić hasłami: KLUB – CHARYTA-
TYWNOŚĆ – WIZERUNEK. 

Właśnie pod tym kątem mamy oceniać 
w nowym roku rotariańskim nasze 
działania. Suma tych działań to czy-
nienie dobra na świecie prowadzące 
do materializacji hasła: Rotary zmie-
nia świat. I nie ma w tym stwierdzeniu 
żadnej przesady, gdyż zmienia świat 
małymi kroczkami, ale skutecznie, 1,2 
miliona Rotarian, zrzeszonych w po-
nad 35 tys. klubów, dlatego suma ich 
działań jest tak znacząca w wymiarze 
globalnym. 

Cele Rotary realizujemy wraz z na-
szymi Partnerskimi Klubami Rotaract 
i sponsorowanymi przez nas Klubami 
Interact. 

Moja kadencja zbiega się z rozpoczęciem 
funkcjonowania w naszym dystrykcie 
nowego dwumiesięcznika regionalnego 
„Rotary Polska”. Jest to już piąte z kolei 
wydawnictwo regionalne po „Listach 
Rotariańskich” Leszka Gzeli, „Heroldzie 

Rotariańskim” Józefa Herolda, „Świe-
cie Rotary” Wojciecha Giczkowskiego, 
„Głosie Rotary” Bohdana Kurowskiego 
oraz „Rotarianinie” wydawanym od 
2004 przez Wydawnictwo Macieja Ma-
zura,  którego redaktorem naczelnym 
był Janusz Klinowski. 

Wielkie i serdeczne podziękowania skła-
dam całemu zespołowi redakcyjnemu 
i wydawnictwu, a szczególnie Januszo-
wi Klinowskiemu, Maciejowi Mazurowi 
i Kasi Wachowiak za wkład i wysiłek 
w redagowanie rotariańskiej prasy. 

Czasopismo „Rotary Polska” po-
wstało na mocy uchwały podjętej 
w Smardzewicach podczas Walnego 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Dys-
tryktu w 2015 roku zobowiązującej 
Zarząd PETS do spełnienia woli zgro-
madzonych Rotarian.

 „Rotary Polska” jako czasopismo regio-
nalne, choć póki co z dwuletnią licencją, 
to nasza wizytówka w formie papie-
rowej oraz źródło informacji na temat 
tego, co robią kluby i Rotarianie w dys-
trykcie na rzecz społeczności lokalnych 
i społeczności międzynarodowej.

Niezwykle ważne będzie przekazywanie 
materiałów i zdjęć z pracy klubów do 
nowego czasopisma. Źródłem informa-
cji w roku 2017-18 będą własne wpisy 
klubów po zalogowaniu się w „My Rota-
ry” (https://my.rotary.org/en) na stro-
nie Rotary International (www.rotary.
org) w bazie „Rotary Ideas” (http://
ideas.rotary.org/) służącej klubom do 
poszukiwania klubów partnerskich 
i wolontariuszy. Tu umieszczane będą 

opisy projektów, które kluby zamierza-
ją zrealizować i do których poszukują 
partnerów. W „Rotary Showcase” (ht-
tps://map.rotary.org/en/project/pa-
ges/project_showcase.aspx) znajdą się 
natomiast opisy projektów już realizo-
wanych, aby pokazywać światu efekty 
swoich działań. 

„Rotary Polska” nie będzie aspirował 
do roli informatora o nadchodzących 
i bieżących wydarzeniach Dystryktu 
i klubów, bo temu służą inne kanały 
informacyjne, jak np. kalendarium wy-
darzeń na stronie Dystryktu, biuletyny 
Gubernatora, portale społecznościowe 
i strony internetowe klubów. Magazyn 
Regionalny „Rotary Polska” w wersji 
papierowej, zawierający informacje 
o projektach, ważnych wydarzeniach 
i ludziach tworzących naszą rotariań-
ską rodzinę, zostaje w klubie, jako na-
rzędzie PR - na pamiątkę, na prezent dla 
zagranicznych partnerów, dla sponso-
rów i gości klubu.  

Życzę naszej Rotariance z Elbląga Do-
rocie Wcisła, wydawcy i redaktorowi 
naczelnemu oraz całemu zespołowi Ro-
tarian z nią współpracującemu, samych 
sukcesów w pracy redakcyjnej.

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

| SŁOWEM WSTĘPU

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

Drodzy
Rotarianie
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To, jakich zmian dokonują kluby Ro-
tary oraz każdy Rotarianin indywi-
dualnie, jest ich własną decyzją. Jako 
organizacja, kierujemy się trzema stra-
tegicznymi priorytetami, narzuconymi 
przez Zarząd w planie strategicznym: 
aby wspierać i wzmacniać nasze kluby, 
powiększać wymiar naszej pomocy hu-
manitarnej oraz umacniać wizerunek 
Rotary w opinii publicznej. 

W nadchodzącym roku, nasze klu-
by zostaną wsparte przez znacznie 
rozszerzoną gamę narzędzi inter-
netowych, w których zawiera się 
m. in. odświeżona strona Rotary.
org, uproszczony proces aplikowa-
nia o granty Fundacji Rotary, ulep-
szone narzędzie - Moje Rotary (My 
Rotary), oraz przebudowana strona 
Rotary Club Central. Chcąc wzmoc-
nić nasze kluby, musimy stawić czo-
ła dwóm wyzwaniom: równowadze 

płci i średniemu wiekowi naszych 
członków. Aby utrzymywać siłę na-
szych klubów, musimy stworzyć 
kluby, które będą odzwierciedlać 
społeczności, którym służymy oraz 
wspierać rozwój liderów, którzy po-
prowadzą kolejne pokolenia. 

Przez wiele lat, podczas naszej służby 
mieliśmy w sercach jedno hasło: trwa-
łość. Trwałość naszych działań ozna-
cza, że ich efekty będą utrzymywać się 
długo po ich ukończeniu. Nasza praca 
nie polega na wykopaniu studni i odej-
ściu; upewniamy się, że społeczności 
potrafią utrzymywać i naprawiać ta-
kie studnie. 

Jeśli budujemy klinikę, upewniamy 
się, że posiada ona zdolność utrzyma-
nia się bez naszego ciągłego wsparcia. 
A gdy chodzi o polio, nie chodzi nam 
o to by powstrzymać jego rozprze-

strzenianie; pracujemy nad całkowitą 
jego likwidacją. 
Eliminacja polio jest znakomitym przy-
kładem trwałego działania. Jest to in-
westycja, która będzie owocowała nie 
tylko długotrwałą, ale permanentną 
korzyścią na skalę światową. To jest 
i pozostanie naszym najwyższym prio-
rytetem aż do osiągnięcia celu. 

Przez 112 lat, Rotary dokonało zmian 
dla niezliczonej liczby osób i na niezli-
czoną ilość sposobów. Dziś, każdy z nas 
dzierży pochodnię, której płomień jest 
podsycany przez Paula Harrisa i jest 
przekazywany z pokolenia na poko-
lenie w haśle Rotary: Dokonujemy 
Zmian, zmieniamy Świat (Rotary: Ma-
king a Difference). 

Drodzy
przyjaciele
Rotarianie

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International

Ian H. S. Riseley
PrezyDent
rotary InternatIonal
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Wydaje się, jakby to było wczoraj, gdy 
miałem 26 lat i dołączyłem do Rotary. 
Gdy opuściłem swoje trzecie spotkanie 
i nie nadrobiłem zaległości, mój spon-
sor usiadł ze mną po raz pierwszy i wy-
jaśnił mi prawdziwe wartości Rotary. 
Wziąłem sobie jego słowa do serca i od 
tamtej pory zawsze jestem na bieżą-
co ze sprawami klubu. Teraz, 49 lat 
później – jako dumny członek Klubu 
Rotary Los Angeles (LA5) – jestem za-
szczycony swoją funkcją tegorocznego 
przewodniczącego Powierników Fun-
dacji Rotary.

Fundacja rozpoczęła się od prostego 
pomysłu: czynienia dobra na świecie. 
Sto lat później wiemy już jak potoczy-
ła się ta historia – dowiedzieliśmy się 
o tym podczas tegorocznych obchodów 
stulecia Fundacji. 

Podczas tych lat, Rotarianie zebra-
li i zainwestowali ponad 4,1 miliarda 

dolarów w tysiące programów, pro-
jektów i stypendiów. W skrócie, Funda-
cja jest żywą historią mocy jednej idei. 
Rotarianin dzieli swoją ideę ze swoim 
klubem i – z pomocą grantów Fundacji 
– dzieją się niesamowite rzeczy. 

To bardzo ekscytujący czas dla wszyst-
kich Rotarian. Jest to pierwszy rok 
drugiego stulecia Fundacji. Jesteśmy 
na skraju uczestnictwa w jednym 
z najbardziej niesamowitych osiągnięć 
w historii ludzkości – eliminacji polio. 
Trzydzieści dwa lata temu rozpoczął 
się program Polio Plus, który zadzia-
łał jak katalizator angażujący Rota-
rian i partnerów z całego świata. Dziś 
polio jest na drodze do zostania drugą 
zlikwidowaną chorobą w historii ludz-
kości. CNBC, wiodący światowy rynek 
medialny, umieścił ostatnio Fundację 
Rotary na trzecim miejscu swojej li-
sty „10 Organizacji Charytatywnych 
Zmieniających Świat.” 

W najbliższych miesiącach będziemy 
dyskutować nad celami Fundacji na 
następny rok i dalej. Podziel się ze mną 
swoimi przemyśleniami, przesyłając je 
na adres mailowy paul.netzel@rota-
ry.org. Zadaj sobie pytanie „Co mogę 
zrobić, aby pomóc rozwiązać problem, 
który jest mi bliski?” W jaki sposób 
zaangażujesz Fundację do rozwiąza-
nia swoich problemów? Pamiętaj, że 
wszystko, czego potrzeba, to jedna oso-
ba z pomysłem oraz te ponadczasowe 
wartości Rotary, które niegdyś zostały 
mi wyjaśnione. Wydaje się, jakby to 
było wczoraj. 

Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Fundacja
i moc idei

Paul A. Netzel
PRzewoDNIczący
FuNDAcJI RotARy
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Witajcie Kochani, 

z wielką radością oddaje-
my w Wasze ręce pierw-
szy numer gazety Rotary 
Polska. Chciałabym, aby 
od początku do końca było 
to nasze wspólne dzieło. 
Bardzo zależy mi na tym, 
abyśmy pokazywali jak 
realizujemy misję Rotary 
w myśl motta: „Służymy 
innym ponad własne ko-
rzyści”. Szczególnie istotne są Kluby Rotary, bowiem to 
tutaj wszystko się zaczyna, wszelkie nowe idee, projekty, 
a przede wszystkim wspaniałe przyjaźnie. I to właśnie 
o Klubach chcemy pisać jak najwięcej. Dlatego proszę 
Was o przekazywanie materiałów i informacji o tym co 
się u Was dzieje. Będę Was do tego ciągle namawiała 
i mobilizowała. Mam nadzieję, że z sukcesem. 
Poznacie dzisiaj nasz zespół redakcyjny. Zapewniam 
Was, że są to ludzie z wielką pasją, ale i prawdziwi 
profesjonaliści. We wszystkich sprawach możecie się 
z nami porozumiewać mailowo pod adresem: redak-
cja@rotary.org.pl 
Serdeczności rotariańskie.

| SŁOWEM WSTĘPU

 Spis treści
 
 słowem wstępu
2.	 Słowo	wstępne	Gubernatora	D2231	Rotary	International,
	 DG	Jerzy	Marian	Korczyński,	RC	Łódź
3. Słowo	wstępne	Prezydenta	Rotary	International	2017-18, 
	 Jan	H.S.	Riseley	RC	Sandringham,	Victoria,	Australia
4. Wiadomość	od	Przewodniczącego	The	Rotary	Foundation,
	 Paul	A.	Netzel,	Rotary	Club	of	Los	Angeles	California,	USA
5. Słowo	wstępne	redaktora	naczelnego,
	 Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
6.  O	nas,	czyli	skład	redakcji	Rotary	Polska
 RotaRy Na śwIeCIe
7.  108	Konwencja	Rotary	International	w	Atlancie,
	 Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
9. Łączy	ludzi,	aby	pielęgnować	idee,		Hank	Sartin
 RotaRy w DystRykCIe 2231
13.  Warszawa	w	gronie	finalistów,
	 Mark	Krawczyński,	RC	Warszawa	City
14. Konferencja	Dystryktu	w	Inowrocławiu,
	 Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
16. Walne	Zgromadzenie	i	szkolenia	w	Łodzi,
	 Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
17. II	edycja	Ogólnopolskiego	Konkursu	Krasomówczego,
	 PDG		Barbara	Pawlisz,	RC	Sopot	International
 Z żyCIa klubów
18. Program	„Mleko	mamy	dla	wcześniaków”,
	 Karolina	Kędzierska,	RC	Szczecin	Center
20. Spełnili	marzenia,	Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
27. Rotarianie	zakupili	wyposażenie	i	sprzęt	medyczny,
	 PDG	Barbara	Pawlisz	RC	Sopot	International
27. Pomoc	dla	Dawida,	Ilona	Nowacka,	RC	Elbląg	Centrum
28. XVI	Edycja	Konkursu	Nauczyciel	Roku,	RC	Gdynia
28. Młodzież	z	wymiany	rotariańskiej	z	wizytą	w	Parlamencie, 
	 Monika	Rosińska,	RC	Warszawa	Fryderyk	Chopin
28. I	Zawody	Narciarskie	Ski	Rotary	CUP,	RC	Giżycko
28. Zobaczyć	świat	rękoma	–	Okręt	MS	Batory,	RC	Gdynia
29. Rotarianie	wyposażyli	szpitalny	kącik	malucha,
	 PDG	Barbara	Pawlisz,	RC	Sopot	International
29. Charytatywny	spektakl,
	 Angelika	Przeździęk,	RC	Warszawa	Józefów
30. Nagrody	Prezydenta	Miasta	dla	RC	Toruń,	RC	Toruń
30. Book	Stopy	dla	szpitali,	Monika	Rosińska,	RC	Warszawa	
	 Fryderyk	Chopin
30.  Rotarianie	przekazali	łóżka	szpitalowi,	RC	Giżycko
30. Dar	dla	młodych	żeglarzy,	RC	Giżycko
 luDZIe RotaRy
21.  Kochajmy	życie	i	ludzi	–	wywiad	z	Wacławem	Laszkiewiczem,
	 Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
22. Biogramy	Prezydenta	Rotary	International	2017-18
	 Jana	H.S.	Riseley’a	i	gubernatora	D2231
	 Mariana	Jerzego	Korczyńskiego
23.  Moją	pasją	jest	właśnie	Rotary	-	wywiad	z	DG	Marianem
	 Jerzym	Korczyńskim,	Dorota	Wcisła,	RC	Elbląg	Centrum
 FelIetoN
25. O	wizerunku	Rotary	(część	1), 
	 Łukasz	Grochowski,	RC	Warszawa	Żoliborz
 RotaRaCt
31. Uczestnicy	EuCo	nie	kryli	zachwytu,
	 Natalia	Krakowska,	RAC	Warszawa	Śródmieście
32. Podaruj	cząstkę	siebie,	Kamil	Jan	Żółkiewicz,	RAC	Szczecin	
32. Rotaract	Toruń	z	pomocą	dla	schroniska,
	 Maria	Siłakowska,	RAC	Toruń
 INteRaCt
33. Krótki	przegląd	historii	polskiego	Interactu,
	 Adam	Czajkowski,	RC	Jelenia	Góra	Cieplice
 aktualNośCI
26. Konwencja	w	Toronto
26. Nasze	logo
35. Kalendarium	wydarzeń
35. Witamy	w	rodzinie	Rotary
35. Słownik	skrótów
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Dorota wcisła
Redaktor naczelna

Polska
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O nas, czyli redakcja Rotary Polska
Redakcja gazety Rotary Polska prawie w 100 procentach składa się z Rotarian. Z przyjemnością 
prezentujemy skład zespołu redakcyjnego oraz drukarnię, w której drukowana jest nasza gazeta. 

zespół redakcyjny:

Dorota wcisła
– redaktor
naczelna. 
Z wykształcenia eko-
nomistka i politolog 
(UG, AHE w Łodzi). 
Dziennikarz mediów re-
gionalnych i ogólnopolskich (m. in. TVP 
O/Gdańsk, Radio Plus,  Radio Bis, Gazeta Elblą-
ska, Gazeta Żuławska, Tydzień w Elblągu, Żagle, 
Elblążanka) związana z mediami od 1994 roku. 
W latach 2010-2017 członek Rady Programowej 
TVP O/Olsztyn, od 2012 roku członek Rady Pro-
gramowej Polskiego Radia Olsztyn. 
Charter President RC Elbląg Centrum (09.2015), 
redaktor strony internetowej Dystryktu 
2230 i 2231 RI (kad. 2015/2016, 2016/2017 
i 2017/2018). Odznaczona Paul Harris Fellow 
przez Prezydenta RI Raviego Ravindrana. 
Od długiego czasu angażuje się w pomoc chary-
tatywną dla dzieci. W 2010 roku za swoją dzia-
łalność charytatywną, otrzymała od Fundacji 
Elbląg, tytuł Filantropa roku. 
Wicemistrz Polski Dziennikarzy (teamy praso-
we) w Powożeniu Zaprzęgami (Stadnina Koni 
Rzeczna), drugie miejsce w Lotniczych Zawo-
dach Nawigacyjnych (Aeroklub Elbląski). Od 
2012 roku członkini Kapituły Kobiet Sukcesu 
Warmii i Mazur, od 2010 roku członkini Kapi-
tuły w Teatrze im. A. Sewruka przyznającej pre-
stiżowe nagrody za najlepsze kreacje aktorskie. 

Ilona Nowacka
– redaktor
prowadząca.
Członkini RC El-
bląg Centrum od 
początku jego istnie-
nia. Obecnie Prezydent 
Elekt. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku nauki polityczne. 
Przez kilka lat pracowała w biurze, była również 
związana z lokalną gazetą codzienną. 
Kiedy w 2005 roku urodziła niepełnosprawna 
córkę Julię (dziecięce porażenie mózgowe), mu-
siała całkowicie poświęcić się dziecku, wyzbywa-
jąc się marzeń o kontynuacji kariery zawodowej. 
Ilona od kilku lat prowadzi blog (www.julka-
imy.pl). Od ubiegłego roku jest kynoterapeutką 

i razem ze swoim psem, pomaga dzieciom. 
W 2017 roku udało się jej w ramach budżetu 
obywatelskiego uzyskać środki w wysokości 
305 tys. zł na dostosowanie placów zabaw w ca-
łym mieście do możliwości dzieci z problemami 
ruchowymi w Elblągu. Dzięki tej inicjatywie 
niepełnosprawne dzieci będą mogły bawić się 
na jednym placu zabaw ze swoimi zdrowymi 
rówieśnikami. 

Jarosław
Kowalski
- członek
redakcji.
Z wykształcenia geo-
deta i dziennikarz. Od 
1993 roku związany 
z mediami. Najpierw w studenckim Radio Korto-
wo w Olsztynie, potem Polskim Radio Olsztyn. Od 
1996 roku związany z telewizją – najpierw TVP 
Gdańsk a od 1999 roku z TVP Olsztyn (jako kie-
rownik, główny specjalista, pełnomocnik zarządu 
i dyrektor). Posiada bezterminowe karty: mikro-
fonową i ekranową. Dziennikarstwo prasowe 
w miesięczniku Yachting. Laureat wielu nagród 
i autor licznych materiałów m. in. dla Expressu 
Reporterów i TVP Polonia. 
Członek zarządu RC Olsztyn, w poprzednich ka-
dencjach sekretarz Klubu.

Anna Kwoczek-
-wadecka
- członek
redakcji.
Członkini RC Elbląg 
Centrum od chwili za-
łożenia, skarbnik Klubu 
w kadencji 2016/2017. 
Obecnie Prezydent Nominat. Wykształcenie 
wyższe - prawnik. 

Sylwia
warzechowska
- członek
redakcji. 
W RC Elbląg Cen-
trum od chwili za-
łożenia, sekretarz 
Klubu od 2016 roku do teraz. Z wykształcenia 
politolog i dziennikarz. Wiele lat związana 
z dziennikarstwem m. in. szef redakcji Dzienni-

ka Elbląskiego, rzecznik prasowy CSE „Świato-
wid”, obecnie dyrektor Biura Parlamentarnego. 
Wykształcenie wyższe – politolog (UG). 

Remigiusz
Korwiel
-grafik,
skład DtP.
– doświadczony gra-
fik, specjalista DTP, 
fotoedytor i redaktor 
internetowy zwią-
zany wcześniej z dużymi korporacjami m. in. 
Grupą WM i spółką Edytor. 

oficyna oKo
- wydawca.
Tradycje firmy się-
gają 1998 roku, 
kiedy to powstała 
Agencja Reklamo-
wo-Wydawnicza OKO. 
Ostateczną nazwę - Oficyna OKO firma przy-
brała w czerwcu 2006 roku. Wydawnictwo 
ma w swym dorobku wiele własnych inicjatyw 
wydawniczych, jak i realizowanych na zamó-
wienie. Są wśród nich książki naukowe i histo-
ryczne, powieści, albumy, książki dla dzieci, 
czasopisma, publikacje promocyjne i reklamo-
we - w tym elektroniczne. 

Druk -
Drukarnia
oltoM
w Łodzi - której wła-
ścicielem jest rotarianin 
tomasz Korościk (Rc 
Łódź). To firma rodzinna, 
istniejąca na rynku ponad 
25 lat. Wieloletnie doświadczenie w branży, no-
woczesny park maszynowy i wyspecjalizowana 
kadra pracownicza, zapewniają wysoką jakość 
usług oraz profesjonalne podejście do Klien-
tów. Drukarnia specjalizuje się w arkuszowym 
druku offsetowym na najwyższym poziomie. 
Oprócz standardowych produkcji, chętnie po-
dejmują się realizacji prac wymagających nie-
typowych rozwiązań technologicznych. Wśród 
jej Klientów jest wiele renomowanych firm pol-
skich jak i zagranicznych, które mają zagwaran-
towaną pełną obsługę poligraficzną.
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108 Konwencja Rotary International w Atlancie (Georgia, USA) to pięć dni (10-14 czerwca 2017) 
ekscytujących wydarzeń, ciekawych wystąpień i wielu radosnych spotkań Rotarian z całego świata.

| Dorota wcisła
Rc elbląg centrum |

Ponad 33 tys. Rotarian ze 174 kra-
jów przyjechało do Atlanty by 
zawrzeć przyjaźnie, znaleźć in-

spirację i świętować 100 lecie Fundacji 
Rotary. Ulice Atlanty przyozdabiały ko-
lorowe flagi, billboardy i banery Kon-
wencji RI. 
Dla naszego Dystryktu była to nie-
zwykle radosna Konwencja, bowiem 
w trakcie jej trwania dotarła do nas 
wiadomość, że Warszawa została wy-
brana do finału, jako jedno z pięciu 
miast, które mają szansę być gospo-
darzem Konwencji Rotary Interna-
tional w 2023, 2024 lub 2025 roku. 
W tegorocznej Konwencji uczestniczy-
ło 11 osób z naszego Dystryktu, na czele 
z IPDG Krzysztofem Kopycińskim. 
Zasadniczą część Konwencji stanowiły 

sesje plenarne, które odbywały się co-
dziennie w ogromnych salach, mieszczą-
cych kilkanaście tysięcy osób. Pozostały 
czas wypełniały dziesiątki seminariów, 
uroczystych wydarzeń i spotkań dla ofi-
cerów funkcyjnych.
Ponadto na uczestników Konwencji 
w Centrum Kongresowym czekały naj-
różniejsze stoiska w specjalnie przygo-
towanym House of Friendship. Stoisko 
Komitetów Międzykrajowych prowadził 
PDG Andrzej Ludek prezydent Rady Wy-
konawczej Komitetów Międzykrajowych 
(ICC) w kadencji 2016/2018. Specjalne 
stoisko ESRAG (Envrionemental Su-
stainability Rotary Action Group) czyli 
rotariańskiej grupy działania ds. ochro-
ny środowiska, wspólnie z Amerykana-
mi, prowadził Mark Krawczyński. Na 
tych stoiskach czuliśmy się jak u siebie 
w domu, zawsze goszczeni przez naszych 
polskich przyjaciół Rotarian. Gubernator 

D 2231 Krzysztof Kopyciński, wraz z PDG 
Tadeuszem Płuzińskim wzięli udział 
w Przedkonwencyjnym spotkaniu ofice-
rów ds. Wymiany Młodzieżowej.
11 czerwca (w niedzielę) miały miejsce 
dwie uroczyste Ceremonie Otwarcia, 
podczas których ustępujący Prezydent 
RI John F. Germ, podziękował Rota-
rianom za ich zaangażowanie i pracę. 
Gościem specjalnym tego wydarzenia 
był gubernator Stanu Georgia Nathan 
Deal, który z wielkim zadowoleniem 
witał członków Rotary odwiedzających 
Atlantę. Odbyła się także tradycyjna 
ceremonia wprowadzenia flag państw 
klubów uczestniczących w Konwen-
cji. Podczas uroczystości flagę Polski 
wniósł Maciej Pawlisz - syn PDG Bar-
bary Pawlisz. Podczas tej sesji zapre-
zentowany został także dzwon wykona-
ny w 1000-letniej odlewni we włoskim 
Agnone - na cześć setnej rocznicy ist-

Konwencja w Atlancie 

Maciej 
Pawlisz wnosi 

polską flagę 
podczas ceremonii 

otwarcia 
Konwencji
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nienia Fundacji Rotary. Uderzeniem 
w ten dzwon Prezydent RI rozpoczął 
celebrację jubileuszowych urodzin 
Fundacji.
Poniedziałkowa sesja poświęcona była 
głównie działaniom i prezentacji osią-
gnięć Rotary Foundation, ze szczegól-
nym uwzględnieniem historii walki 
z Polio oraz perspektywom osiągnięcia 
sukcesu w całkowitym zwalczeniu tego 
wirusa. Jednym z głównych mówców, 
obok Prezydenta RI Johna F. Germa, 
był Bill Gates.
Globalna Inicjatywa Walki z Polio z Ro-
tary na czele, pozwoliła zebrać  ponad 
1,2 mld $ na akcje całkowitej eliminacji 
wirusa Polio. Jesteśmy już bardzo blisko 
celu.
Bill Gates, współprzewodniczący Fun-
dacji Billa i Melindy Gates wraz z pre-
zydentem Rotary, przekazali najnowsze 
informacje o ich współpracy i postępach 
w drodze do uwolnienia świata od polio.
W ostatnim roku zanotowano zaled-
wie 5 przypadków zachorowań na Po-
lio i jest to najniższa liczba w historii. 
Jednak nadal potrzebne są środki, aby 
zmniejszyć liczbę zachorowań na całym 

świecie do zera. Bill Gates, podkreślił, że 
zakończenie walki z Polio, będzie jed-
nym z największych osiągnięć na skalę 
światową.
Prezydent Rotary International John 
F. Germ ogłosił, że Rotary zwiększy 
swoje zaangażowanie i podniesie je do 
50 mln dolarów rocznie w ciągu naj-
bliższych trzech lat. Rotary od 1985 
roku zebrała na walkę z Polio ponad 1,7 
mld dolarów.
Bill Gates zadeklarował przedłużenie 
swojego udziału i zobowiązał się, że doda 
do środków zebranych przez Rotary 450 
milionów dolarów.  Nowe fundusze pój-
dą na zwalczanie ostatnich przypadków 
polio, także głównie na działania pre-
wencyjne, w postaci szczepień dla po-
nad 400 milionów dzieci rocznie.
Podobne deklaracje, dotyczące nowych 
dotacji, zgłaszali m. in. przedstawiciele 
rządów: Kanady, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Unii Europejskiej oraz Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) .
Podczas środowej sesji, sekretarz ge-
neralny RI Jonh Hewko, przedstawił 
sylwetkę nowego Prezydenta Rotary 
International Iana H. S. Riesleya wraz 

z małżonką Juliet oraz Radę Dyrekto-
rów RI. Podczas tej prezentacji wymie-
nił także PDG Piotra Wygnańczuka, 
jako dyrektora na lata 2018-2020. To 
wielkie wyróżnienie dla naszego Dys-
tryktu, że po raz pierwszy od wielu lat 
przedstawiciel naszego kraju będzie 
zasiadał w Radzie Dyrektorów Rotary 
International. John Hewko wymienił 
także przyszłych gubernatorów po-
szczególnych Dystryktów w tym także 
Mariana Jerzego Korczyńskiego DG 
2017-2018 i Łukasza Grochowskiego 
na kadencję 2018-2019. Duża część 
środowej sesji poświęcona była także 
promocji przyszłorocznej Międzynaro-
dowej Konwencji RI w Toronto.
Konwencje Rotary International poka-
zują jaką jesteśmy wielką Rotariańską 
rodziną, a idea wspólnego działania 
w myśl naszego motta „Service above 
self” przełamuje granice oraz różnice ję-
zykowe i obyczajowe. Podczas tegorocz-
nej Konwencji zaistnieliśmy jako kraj 
i Dystrykt 2231, dowiedliśmy że razem 
potrafimy się bawić i pracować, zawarli-
śmy nowe  przyjaźnie. Kolejna Konwen-
cja za rok, tym razem w Toronto.

Prezydent RI 
2017-2018 Ian 
H. S. Riseley

Polscy 
Rotarianie 

podczas ceremonii 
otwarcia, na zdjęciu od 

lewej Krzysztof Małuszek 
z małżonką, Gubernator 

Krzysztof Kopyciński 
i PDG Tadeusz 

Płuziński

Prezydent John 
F. Germ (z lewej) 
i Przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego 
Konwencji (z prawej) 

prezentują jubileuszowy 
dzwon z okazji 100 lecia 

Fundacji Rotary

Georgia 
World 

Congress 
Center
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Ian Riseley podczas swojej kariery poświęcił się nawiązywaniu znajomości pomiędzy przyjaciółmi, 
znajomymi i Rotarianami. Jako prezydent Rotary, ofiaruje on dar zbliżania ludzi do siebie.

| Hank Sartin |

„zwykle to ja płacę za kawę” 
twierdzi Ian H. S. Riseley poważnym 
tonem, który sprawia, że aż chce się 
mu uwierzyć. Efekt ten zostaje jednak 
zakłócony przez rubaszny śmiech jego 
przyjaciela, Kevina Harrisona. Kwestia 
zapłaty za kawę pozostaje nierozwią-
zana, jednak ten dobroduszny żart na-
straja towarzystwo do spaceru wzdłuż 
brzegu rzeki Patterson, na obrzeżach 
Melbourne w Australii. 

Przez ostatnie pięć lat spacery te były 
praktykowane dwa razy w tygodniu 
przez pewną grupę Rotarian. Według 
Harrisona, był to ich sposób na połącze-
nie dziennej dawki ruchu, z okazją do 
rozwiązania światowych problemów. 

Richard Garner, John Williams oraz 
Nick i Maree Vinocuroff to Rotaria-

nie, którzy kiedy tylko mogą, korzy-
stają z okazji, aby słuchać pomysłów 
innych oraz dzielić się własnymi. 
Wszyscy natomiast chcą znać zdanie 
Iana. „Ian słucha pomysłu i w ciągu 
kilku spacerów mamy gotowy pro-
jekt” mówi Harrison. 

Łączy ludzi, aby pielęgnować idee
Jest piękny poranek. Przyjaciele dys-
kutują o niedawnym trzęsieniu ziemi 
w Nowej Zelandii oraz o sprawach klu-
bów Rotary z Hampton, Chelsea, Park
-Keysborough i Sandringham. 

Gdy grupa pochłonięta jest dyskusją, 
Riseley słucha. Przez całe życie starał 
się łączyć ludzi, aby pielęgnować idee 
i doprowadzać do ich urzeczywistnienia 
dzięki praktycznym sugestiom. Nowy 
Prezydent Rotary robi to wszystko z tak 
niezwykłym urokiem i humorem, jed-
nocześnie zachowując skupienie. 

Pierwsze zetknięcie Riseley’a z Rotary 
było podobne do wielu innych: nie był 
pewny co o tym sądzić. W 1977 roku 
był właścicielem biura rachunkowego. 
Jeden z jego klientów poprosił go o wy-
głoszenie przemowy dla klubu Chelten-
ham. „Moim pierwszym pytaniem było 
„O czym?” wspomina Riseley, drugim: 
„Czym jest klub Rotary?” 

Wygłosił mowę na temat podatku do-
chodowego. „To byli mili ludzie, śmiali 
się w odpowiednich momentach i nie 
zasypiali” . Kilka tygodni później jego 
klient zaprosił go na spotkanie nowego 
klubu Rotary w Sandringham. 

„Powiedziałem, że nie jestem pewien 
czym tak naprawdę zajmują się Rotaria-
nie, ale chętnie przyjdę” mówi Riseley. 
„Przegapiłem pierwsze spotkanie, ale 
przyszedłem na kolejne. Było tam wie-
lu innowatorów, więc pomyślałem so-

Łączy ludzi
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bie, że to zaszczyt być zaangażowanym 
w taką grupę”. 
Przed przystąpieniem do klubu, skon-
sultował się z żoną, Juliet. Wielu jego 
znajomych również zajmowało się księ-
gowością, więc uważał, że Rotary da mu 
możliwość spotkania ludzi spoza kręgu 
jego profesji. W 1978 roku został człon-
kiem czarterowym klubu w Sandringham.

zafascynowałem się Rotary
Według Riseley’a, Rotary jest miejscem, 
gdzie ludzie nawiązują znajomości biz-
nesowe, jednocześnie czyniąc dobro dla 
świata. „Chciałbym powiedzieć, że zafa-
scynowałem się Rotary ze względu na 
projekty, ale nie byłaby to prawda” za-
znacza. „Stało się to dzięki nawiązywa-
niu relacji z ludźmi, którzy są absolutną 
elitą biznesową w okolicy”.

Zaangażowanie w Rotary stało się punk-
tem centralnym w życiu Riseley’ów. 
„Jakieś 15 lat później rozważałem roz-
poczęcie studiów magisterskich” mówi. 
„Zapytałem Juliet co o tym myśli. Od-
powiedziała, że mógłbym dzięki temu 
poznać nowych ludzi, bo zbyt dużo na-
szych znajomych to Rotarianie. To samo 
było powodem dołączenia do Rotary 
– zbyt wielu moich ówczesnych zna-
jomych było księgowymi. Tak właśnie 

działa Rotary – pochłania bez reszty. 
Nasza córka nazywa nasze zaangażowa-
nie Rotaramą. Mówi, że Rotarama nas 
wciąga i ma rację. Myślę, że to zdarza się 
większości z nas.”

Pomimo efektu Rotaramy, działania 
Riseley’a nie były ograniczone tylko do 
Rotary. Ian poświęcił swój czas i energię 
również harcerskiej grupie Sea Scouts, 
stowarzyszeniom sportowym, radom 
szkół oraz lokalnym grupom dorad-
czym. W 2006 roku został odznaczony 
przez rząd Medalem Orderu Australii 
w ramach uznania jego szerokich zasług 
dla społeczeństwa.

Kryzys świadomości
Entuzjazm Riseley’a względem Rota-
ry został zachwiany w 1980 roku gdy 
narosły wątpliwości dotyczące uzna-
wania kobiet jako członków klubów. 
Klub w Duarte (Kalfornia) przyjął jako 
członków trzy kobiety w 1977, a w ko-
lejnym roku klub ten został usunięty 
z Rotary International. W roku 1980, 
Zarząd Dyrektorów Rotary wraz z kil-
koma klubami bezskutecznie sugero-
wał usunięcie z regulaminów RI odnie-
sień do członków jako płci męskiej. To 
przykuło uwagę całego świata do pro-
blemu dyskryminacji kobiet.

Dla Riseley’a był to kryzys idei. 
„W roku 1978 nie dostrzegałem nawet, 
że wszyscy ci ludzie to mężczyźni. Po 
prostu tego nie zauważałem” wspo-
mina. Lecz gdy członkostwo kobiet 
stało się jawnie kwestią sporną, „po-
myślałem sobie, że to niedorzeczne. 
Jaka organizacja odmawia członko-
stwa połowie populacji? Zrezygnowa-
łem. Stwierdziłem, że nie mogę być 
członkiem organizacji, biorącej udział 
w dyskryminacji”.

Prezydent jego klubu zasugerował inne 
wyjście. „Powiedział, że jego zdaniem 
nie powinienem rezygnować. Zachęcał 
mnie za to do agitacji od wewnątrz, za-
praszania kobiet do członkostwa w Ro-
tary. Zgodziłem się, pod warunkiem, że 
klub zagłosuje w tej sprawie i poprze te 
działania.” Zagłosowali więc, i członko-
wie klubu wyrazili ogrom wsparcia dla 
idei kobiet w Rotary. 

Przekonywujący zwolennik
Bob Richards, bliski przyjaciel i czło-
nek klubu Sandringham, pamięta rolę 
Riseley’a w dyskusji. „Ian był przekony-
wującym zwolennikiem wprowadzenia 
kobiet w progi Rotary. Mówił, że na tym 
możemy jedynie skorzystać dzięki zróż-
nicowaniu punktów widzenia i opinii” 
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wspomina. Gdy konstytucja Rotary zo-
stała stosownie zmieniona w 1989 roku, 
RC Sandringham powitał kilka kobiet 
jako swoich członków.

Kobietą, która nie dołączyła do klubu 
Sandringham, była Juliet Riseley. Za-
miast tego, została prezydentem czar-
terowym klubu Rotary w Hampton 
w 1995 roku, wnosząc swoje zdolności 
organizacyjne i niezwykłą pamięć do 
szczegółów, doskonalone podczas pracy 
w bibliotece i dziedzinie informatyki. 

Jej niewątpliwą przewagą była również 
znajomość Rotary od środka. „Gdy ja 
zostałam prezydentem, Ian miał na 
koncie już zakończoną kadencję i był za-
angażowany w program wymiany mło-
dzieżowej. Byliśmy również na wielu 
konferencjach dystryktalnych. Przez 
cały ten czas mimowolnie chłonęłam in-
formacje, więc gdy zostałam prezyden-
tem było mi nieco łatwiej” wspomina. 

Z czasem, obowiązki zarówno Iana jak 
i Juliet, zwiększały się. On był Guberna-
torem dystryktu 9810 w kadencji 1999-
2000; ona w kadencji 2011-12. W miarę 
możliwości, jedno uczestniczyło zawsze 
w wydarzeniach drugiego. “Jako partne-
rzy są dla siebie wzajemnie ogromnym 
wsparciem, a jednocześnie zachowują 
niezależność” mówi Carol Lawton, która 
właśnie zakończyła swoją kadencję gu-
bernatora w tym dystrykcie. 

Podczas wieczoru w ich domu w Mooro-
oduc, miasteczku wiejskim położonym 
w sercu krainy najlepszych Australij-
skich win, Riseley’owie pokazują swój 
ogród. Juliet wymienia nazwy niezli-
czonych kwiatów i drzew owocowych. 
Wieczorami, Ian i Juliet lubią siadać 
na tarasie ze swoimi przyjaciółmi oraz 
lampką wina, najczęściej pochodzącego 
z jednej z lokalnych winnic.

zawsze oferuje mądre rady
Gdy rozmawia się z jego przyjaciółmi 
i znajomymi, zawsze słyszy się, że Rise-
ley jest dobrym słuchaczem, do którego 
idzie się po poradę. „Jeśli ma się pomysł, 
mówi się o tym Ianowi, a on bierze to na 
warsztat” mówi Helen Wragg, prezy-
dent klubu Rotary w Hampton kadencji 
2016-17. “Jeśli uważa, że to zły pomysł, 
nie waha się o tym powiedzieć”. 

John Barnes z klubu Rotary w Clay-
ton mówi, że Rotarianie proszą Rise- fo
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ley’a o porady przy każdej okazji: “Na 
spotkaniach często słyszy się ‘Ciekawe 
co Ian o tym myśli’ lub ‘Czy ktoś rozma-
wiał na ten temat z Ianem?’. On zawsze 
oferuje mądre porady.”

Barnes wspomina konsultacje z Ianem 
na temat nawiązania współpracy z In-
terplastem, organizacją non-profit zaj-
mującą się zapewnianiem zabiegów chi-
rurgii rekonstrukcyjnej dla osób m. in. 
z rozszczepem podniebienia i ciężkimi 
poparzeniami. Barnes przyszedł do Ri-
seley’a z, jak sam to określa, „absurdal-
nie ambitnym planem zaangażowania 
każdego klubu Rotary w Australii do 
zbierania ogromnej sumy pieniędzy na 
rzecz projektów Interplastu.” 

Nawet jeśli Riseley, jako ówczesny Gu-
bernator, był sceptyczny wobec tych 
planów, nie dał tego po sobie poznać. 
„Podejrzewam, że nie chciał zgasić 
mojego zapału, więc powiedział, że mi 
w tym pomoże” wspomina. „Nie zdys-
kredytował mojego pomysłu od razu.” 
Riseley wykonał pierwsze kroki i służył 
pomocą, a w efekcie Barnes otrzymał 
wsparcie wszystkich 21 autralijskich 
dystryktów i poszedł o krok dalej, do-
dając do tego 6 dystryktów nowoze-
landzkich.  Rotary zapewnia fundusze, 
a Królewskie Autralo-azjatyckie Kole-
gium Chirurgów dostarcza wykwalifiko-
wanych specjalistów, oferujących swoje 
usługi w ramach wolontariatu. „Współ-
praca z Interplastem jest dobrym przy-
kładem nawiązywania partnerstwa mię-
dzy Rotary a inną organizacją w celu 
zaspokajania potrzeb” mówi Riseley. 

Barnes mówi, że „Riseley zawsze wyka-
zuje zainteresowanie, zawsze chce wie-
dzieć co się u nas dzieje, zawsze chce wi-
dzieć jak się rozwijamy. Gdyby widział 
że coś nie funkcjonuje, podszedłby do 
mnie i wspomniał o tym delikatnie. On 
zawsze potrafi nadać działaniom właści-
wy kierunek.” 

Rotarianie z dystryktu 9810 bardzo 
miło wspominają konferencję dystryk-
talną podczas gubernatury Riseley’a. 
Jego zdaniem, wydarzenie potrzebowa-
ło odrobiny sceniczności, więc wjechał 
na scenę samochodem wyścigowym. 
Od tamtej pory, gubernatorzy próbują 
wymyślić sposoby na równie efektowne 
wejście. Richards, na przykład, wjechał 
na koniu. 

Riseley podkreśla, że zabawa jest waż-
nym elementem organizacji, lecz oprócz 
tego Rotary musi dokonywać zmian na 
świecie. Na Zgromadzeniu Międzyna-
rodowym w styczniu zauważył, że de-
gradacja środowiska naturalnego jest 
zagrożeniem dla nas wszystkich I po-
prosił, aby każdy klub Rotary zasadził 
po jednym drzewie za każdego swoje-
go członka w geście mającym zarów-
no praktyczne oddziaływanie jak i siłę 
symboliczną. 

Młodzi w Rotary
Rotary musi również podjąć zwiększone 
działania, aby zachęcić do członkostwa 
młodych ludzi, którzy napotykają wie-
le konkurencyjnych ofert. Wg niego, 
młodzi są chętni do pomocy i czynienia 
dobra, ale potrzebują okazji, które im 

to umożliwią. „Musimy im zaoferować 
możliwości, które nie będą dla nich stra-
tą czasu” mówi.
Z tego powodu podchodzi on bardzo en-
tuzjastycznie do decyzji Rady Legislacyj-
nej z 2016 roku która daje klubom więk-
szą wolność w kwestii doboru członków 
i spotkań. „Jeśli chcesz, aby spotkania 
klubu odbywały się co tydzień i wszyscy 
się na to zgadzają, to świetnie” mówi. 
„Ale są ludzie, którzy z różnych powo-
dów nie mogą tego zrobić. Dla mnie, ta 
elastyczność jest bardzo ważna.” 
Riseley martwi się też, że Rotary nie 
podejmuje wystarczająco działań ma-
jących na celu komunikację z ludźmi 
spoza organizacji. „Rozwijaliśmy się do 
tej pory przez rozmowy między sobą, 
przez lata panowało przekonanie, że nie 
szukamy rozgłosu i poszerzania naszych 
szeregów” mówi. „Nie włożyliśmy wy-
starczająco dużo wysiłku w zaistnienie 
w świecie zewnętrznym. Jestem przera-
żony myślą, że gdy polio zostanie wyeli-
minowane, Rotary przestanie być roz-
poznawalne.”  
Jako księgowy, Riseley uważa, że jed-
nym ze sposobów na demonstrację dzia-
łań Rotary jest ich wyliczenie ilościowe. 
„Rotary nie kalkuluje wartości swoich 
działań. Mamy 35.000 klubów na całym 
świecie i wszystkie one dokonują wspa-
niałych rzeczy” mówi. Według niego, 
każdy klub powinien składać raporty na 
temat wydanych i przekazanych fundu-
szy oraz ilości wykonanych godzin, aby 
Rotary mogło wykonać kalkulację dzia-
łań: „Wierzę, że nie tylko reszta świata, 
ale i samo Rotarianie byliby zdziwieni 
wartością tego, co robimy.”

fo
t.

 M
on

ik
a 

Ło
zi

ńs
ka



Rotary Polska | 13

| ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

| Mark Krawczyński, Rc warszawa 
city, Przewodniczący Komitetu
organizacyjnego ds. Konwencji |

Od 14 do 17 sierpnia 2017, eksper-
ci Rotary International zajmu-
jący się organizacją światowych 

konwencji przebywali z oficjalną wizytą 
w Warszawie. Grupę inspektorów two-
rzyli: Mark Daniel Maloney – RI Prezy-
dent Nominat 2019-20, Shannon Wat-
son – Dyrektor ds. organizacji spotkań 
i wydarzeń międzynarodowych, Nabeel 
Hasany – Menadżer obsługi operacyj-
nej RI, Koko Dobbs – Menadżer ds. re-
jestracji, zakwaterowania i transportu, 
Francesco Arezzo – RI Dyrektor Elect 
2017-18, PDG Dystryktu 2110 Włochy, 
Brian Heaton – PDG Dystryktu 9750 
Australia.
W radosnym powitaniu gości na Lotni-
sku Chopina, wzięło udział ok. 50 pol-
skich Rotarian i Rotaraktorów z War-
szawy oraz innych 11 polskich miast. 
Dziękuję wszystkim za entuzjastyczne 
uczestnictwo. Radość naszych członków 
wywarła bardzo pozytywne wrażenie 
na gościach. W ten sposób potwierdzi-
liśmy, że polscy Rotarianie chcą i będą 
pracować nad przygotowaniem Świato-
wej Konwencji RI w Warszawie.
Następnie, członkowie polskiego Ko-
mitetu organizacyjnego ds. Konwencji 
oprowadzali gości po centrum stolicy. 
Celem było pokazanie, że wszystkie wa-

runki będą spełnione przez nasz Dys-
trykt, dzięki czemu możemy być brani 
pod uwagę jako gospodarz Światowej 
Konwencji RI w latach 2023, 2024 lub 
2025. Ostateczna decyzja zapadnie już 
w październiku b.r.
Warszawa, jak i cała Polska jest dosko-
nale przygotowana do tak wielkiego 
wydarzenia, jakim jest Światowa Kon-
wencja Rotary International. Dzięki 
organizacji konwencji Rotarianie z po-
nad 200 krajów przyjadą, by odwiedzić 
i obejrzeć nasz kraj.
Nasi goście byli oprowadzani po wielu 
kluczowych instytucjach warszawskich. 
Ponad 15 godzin promocji każdego dnia, 

pozwoliło na odbycie spotkań z władza-
mi lokalnymi i państwowymi, podczas 
których zaprezentowaliśmy wysoki 
poziom merytoryczny, prawny i tech-
niczny w odpowiedzi na specjalistycz-
ne i szczegółowe pytania ekspertów. 
W programie turystycznym, pokazali-
śmy gościom Zamek Królewski i Arka-
dy Kubickiego, Stare Miasto, Muzeum 
Polin, Stadion PGE Narodowy i najważ-
niejsze hotele warszawskie.
Obrady w Ratuszu, Pałacu Kultury i na 
Stadionie Narodowym trwały ponad 10 
godzin. Nasi goście byli pozytywnie za-
skoczeni i zachwyceni wszystkim, co zo-
baczyli w Warszawie. 

PDG Piotr 
Wygnańczuk 

i Mark 
Krawczyński 

podczas Konwencji 
w Atlancie 

Warszawa w gronie finalistów

Radosne 
powitanie 
delegacji 
z Rotary 

International

fo
t.

 J
er

zy
 W

ci
sł

a

fo
t.

 D
or

ot
a 

W
ci

sł
a



14 | rotary.org.pl

| ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

| Dorota wcisła
Rc elbląg centrum |

W piątkowy wieczór, w inowro-
cławskiej Palmiarni Solan-
kowej, Rotarianie mieli oka-

zję spotkać się z kujawskim folklorem 
i wziąć udział w kujawskim weselu.
W sobotę w Sali Koncertowej Szkoły 
Muzycznej w Inowrocławiu rozpoczęła 
się Konferencja Dystryktu 2231. 
Zgromadzonych Rotarian i gości powi-
tał Gubernator Krzysztof Kopyciński, 
a następnie, zgodnie z tradycją, zostały 
odegrane hymny. 
DG Krzysztof Kopyciński poinformował, 
że Gubernator elekt Marian Jerzy Kor-
czyński, w związku z wydarzeniem loso-
wym (wypadkiem) jakiemu uległ niedaw-
no, nie mógł wziąć udziału w Konferencji 
oraz przekazał serdeczne pozdrowienia 
dla wszystkich od nieobecnego Mariana 
Jerzego Korczyńskiego. 
W Konferencji wzięli udział: przedsta-
wiciel Prezydenta Rotary International 
- Steve Munns wraz z małżonką Dianą, 
Gubernator Dystryktu 2232 Gienadij 
Kroichik, Dyrektor Nominat Rotary 
International 2018-2020 PDG Piotr 
Wygnańczuk, Past Gubernatorzy po-
przednich kadencji Dystryktu 2230 oraz 
gość specjalny - gospodarz tego terenu 

- Prezydent Miasta Inowrocławia – Ry-
szard Brejza. Przesłanie od Prezydenta 
RI Johna Germa wygłosił jego przedsta-
wiciel - PDG 1080 Steve Munns z Anglii.  
- Wszyscy wiemy, że Rotary jest naj-
starszym i najbardziej międzynaro-
dowym stowarzyszeniem, liczącym 
ponad 1 milion 200 tysięcy członków 
mieszkających w różnych społeczno-
ściach, na całym świecie. Rotarianie 
starają się sprawić, by świat był lep-
szy. To 35 tysięcy klubów, które spoty-
kają się, by pomagać innym. To także 
dziesiątki tysięcy projektów dzieją-
cych się każdego dnia, obejmujących 
niemal każdy rodzaj użytecznej i twór-
czej pracy, jaki można sobie wyobra-
zić. Ale Rotary pozwala również lu-
dziom, takim jak Wy czy ja, wykraczać 
poza nasze codzienne życie i być kimś 
więcej. Pozwala zwykłym ludziom ro-
bić nadzwyczajne rzeczy. – powiedział 
PDG Steve Munns.
Następnie kilka ciepłych słów od Ro-
tarian z Ukrainy przekazał Gubernator 
D2232 Gienadij Kroichik. 
W imieniu RC Inowrocław – klubu go-
spodarza Konferencji głos zabrał prezy-
dent Janusz Niewiadomski:
- Przypadła nam w udziale organizacja 
Konferencji Dystryktu w Inowrocła-
wiu. To dla nas wielki zaszczyt gościć 

tak znakomite osoby z całej Polski i z za-
granicy. Dla nas wszystkich Rotary jest 
jedną wspólnotą, której nadrzędnym 
celem jest służba ludzkości. Inowro-
cław to miasto z prawie 900-letnią 
tradycją, miasto ludzi życzliwych i go-
ścinnych, to miejsce, w którym nasz 
klub realizuje swoją służbę od 21 lat. 
Możemy wymienić wiele projektów 
m.in. na rzecz szpitala, domów dziec-
ka, harcerzy, wspierania stypendiami 
uczniów techników i zdolnych sportow-
ców. Wszystkim nam przyświeca od lat 
ta sama niezmienna idea: „Służba dla 
potrzebujących ponad wszystko, służ-
ba ponad własną korzyść”.
Następnie prof. dr hab. Lech Witkowski 
wygłosił krótki wykład pt. „Ekologia hu-
manistyczna a demokracja”. 
Po wykładzie profesora głos zabrał po-
nownie Gubernator Krzysztof Kopyciński. 
- Rok mojej służby Gubernatorskiej 
dobiega końca. Chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim Rotarianom, 
których aktywność pomagała w reali-
zacji szlachetnych celów naszej orga-
nizacji. – powiedział Krzysztof Kopy-
ciński, podsumowując swoje działania 
w kadencji 2016/2017. - Wielu z nas, na 
co dzień poświęca swój czas, pieniądze 
i inne zasoby, aby realizować marzenia 
o lepszym świecie. Konferencja Dys-

Konferencja w Inowrocławiu
W dniach 23-25 czerwca 2017 roku, w urokliwym Inowrocławiu, odbyła się pierwsza Konferencja 
Dystryktu 2231.Konferencja była podsumowaniem rotariańskiej służby wszystkich polskich klubów 
Rotary oraz kadencji Gubernatora Krzysztofa Kopycińskiego.

Uczestnicy 
konferencji
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tryktu w Inowrocławiu daje możliwość 
podsumowania efektów naszej pracy 
w mijającym roku. Jej przykłady zosta-
ną zaprezentowane podczas tego spo-
tkania. Są one niezwykle różnorodne 
i lokowane w różnych częściach świa-
ta. Służymy nie tylko naszym lokalnym 
społecznościom, ale również działamy 
globalnie, będąc częścią fantastycznej 
organizacji o światowym zasięgu. – 
podsumował Gubernator. 
Po tym wystąpieniu nastąpiły prezenta-
cje projektów klubowych, które przepla-
tane były występami młodych artystów 
ze Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu. 
Mark Krawczyński zreferował temat 
Konwencji Rotary w Warszawie. Po-
informował, że w sierpniu przyleci 
do Polski grupa inspektorów z Rotary 
International i podkreślił że, fakt iż 
Warszawa znalazła się w granie fina-
listów na gospodarza Konwencji Ro-
tary International to wielki sukces dla 
polskiego Rotary, a także dla naszego 
kraju. 
W dalszej kolejności uczestnicy Kon-
ferencji mogli wysłuchać ciekawe-
go wystąpienia zespołu, który zdobył 
główną nagrodę podczas II Konkursu 
Krasomówczego. Była to drużyna „My 
albo nikt” w składzie: Agata Kostuj, Zu-
zanna Filipkowska i Wiktoria Roman 
z Olsztyna. 
Po prezentacji Gubernator wręczył ofi-
cerom wyróżnienia za wkład w rozwój 
Dystryktu 2231 w kadencji 2016/2017.
Konferencja była także doskonałą oka-
zją do wręczenia najwyższego odznacze-
nia rotariańskiego jakim jest Paul Har-
ris Fellow. To odznaczenie z rąk PDG 
Barbary Pawlisz i DG Krzysztofa Kopy-
cińskiego otrzymali Wiesław Adamczyk 
i Janina Modelska-Zielonka z RC Kra-
ków Zamek Niepołomice. 

W dalszej kolejności Mathieu Bondu, 
pod nieobecność Reprezentanta Rota-
ractu Artura Spyrzewskiego, przekazał 
służbę Reprezentantowi Rotaractu na 
kadencję 2017/2018 - Mateuszowi Sy-
nakowi.
Gubernator Krzysztof Kopyciński, pod 
nieobecność Gubernatora elekta Mariana 
Jerzego Korczyńskiego, przekazał służbę, 
nakładając Gubernatorski łańcuch PDG 
Barbarze Pawlisz, która w tej kadencji 
będzie pełnić funkcję Wicegubernatora 
Dystryktu – wspomagając działania Ma-
riana Jerzego Korczyńskiego. 
Na zakończenie Gubernator elekt Łu-
kasz Grochowski dokonał uroczystego 
mianowania na Gubernatora nomina-
ta Małgorzaty Wojtas – wpinając jej 
ozdobny pin rotariański. 
Podsumowania i zamknięcia Konfe-
rencji dokonał PDG 1080 Steve Munns 
wraz z Gubernatorem Krzysztofem Ko-
pycińskim. 
Nad całością Konferencji pracowali 
członkowie Komitetu Organizacyjnego 
pod przewodnictwem Stanisława Ba-
rańskiego z RC Inowrocław. 
Podczas Konferencji odbyło się ogłosze-
nie wyników Konkursu Dziennikarskie-
go im. Bohdana Kurowskiego.  Ogłosił je 
przewodniczący kapituły konkursu prof. 
Marek Sokołowski. Kapituła zadecydo-
wała o przyznaniu dwóch równorzęd-
nych nagród po 5 tys. zł. Nagrody otrzy-
mali: Michał Kępiński z Piły, za reportaż 
„Pod wodą jesteśmy tacy sami” oraz 
Maciej Wróbel z Olsztyna, za reportaż 
pt. „Budzik”. 
Konferencja zwieńczona została wspa-
niałym koncertem, którego głównym 
punktem było wykonanie po 20 latach 
„Kantaty Rotariańskiej”. Słowa do tego 
utworu napisał pierwszy Gubernator 
Dystryktu 2230 Bohdan Kurowski, 

a muzykę - Rotarianin Janusz Bogdan 
Lewandowski z RC Olsztyn. 
Koncert z udziałem solistów: Kamili 
Abrahamowicz (śpiew), Witolda Kawal-
ca (fortepian), Agnieszki Olszewskiej 
(śpiew), Krzysztofa Bobela (śpiew) oraz 
Chóru Kameralnego Pro Arte w Inowro-
cławiu pod przewodnictwem prowadzą-
cej Moniki Wilkiewicz ze wspaniałym 
akompaniamentem Inowrocławskiej 
Orkiestry Symfonicznej „PRO ARTE” 
dyrygowanej przez Magdalenę Pawlisz, 
poprowadzili Maryla Juraszek prezes 
Inowrocławskiego Towarzystwa Mu-
zycznego Pro Atre i Ireneusz Iwański 
Regionalny Przedstawiciel Gubernatora 
na Warmii i Mazurach.  
Rotarianie mieli prawdziwą ucztę dla 
ducha, a udział w tym wspaniałym kon-
cercie z pewnością będą wspominać 
przez wiele lat. 
Utwory zaprezentowane podczas kon-
certu zostały wydane w formie płyty za-
tytułowanej „Radość Dawania – Artyści 
dla Rotary”. Płyta została wydana na 
cześć pamięci Bohdana Kurowskiego. 
W koncercie wzięli udział członkowie ro-
dziny Bohdana Kurowskiego – córka Joan-
na wraz z synem oraz syn Bohdana - Igor.
Konferencję zakończyła uroczysta para-
da rotariańska. Barwnym korowodem 
z przewodnictwem orkiestry Rotarianie 
przemaszerowali ulicami miasta.
Miasto Inowrocław zachwyciło wielu 
Rotarian, urokliwym Parkiem Solanko-
wym, wspaniałą gościnnością Rotarian 
z RC Inowrocław i ciekawym kujawskim 
folklorem. Z pewnością będziemy tam 
wracać wiele razy.
Gratulacje dla Gubernatora Krzyszto-
fa Kopycińskiego i członków RC Ino-
wrocław. 
Za rok kolejna Konferencja Dystryktu 
2231, tym razem w Łodzi. 

Parada 
rotariańska 

przeszła ulicami 
Inowrocławia
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24 marca 2017 roku w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi, odbyły się: Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Dystryktu 2231, otwarte szkolenie dla Rotarian, Rotaractorów i Interactorów oraz 
Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów i Sekretarzy Elektów (PETS) Dystryktu 2231 Rotary 

International.     

| Dorota wcisła
Rc elbląg centrum |

24 marca odbyły się obrady 
Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Dystryktu. 

Przewodniczącym Zgromadzenia został 
wybrany PDG Tadeusz Płuziński (RC 
Jelenia Góra Cieplice).

W trakcie obrad delegaci klubów za-
twierdzili m. in. skład Zarządu Dys-
tryktu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 
2017/2018, wybrali przewodniczącego 
Komitetu Rotary Foundation D2231, 
a także zatwierdzili projekt budżetu.
Skład Zarządu w kadencji 2017/2018 
przedstawia się następująco: DG Ma-
rian Jerzy Korczyński (RC Łódź), IPDG 
Krzysztof Kopyciński (RC Bydgoszcz 
Stare Miasto), DGE Łukasz Grochow-
ski (RC Warszawa Żoliborz), DRFCC 
PDG Janusz Potępa (RC Kraków Wa-
wel), Skarbnik Tomasz Przygucki (RC 
Łódź). Sekretarzem Dystryktu zosta-
ła wybrana Jolanta Wesołowska (RC 
Łódź Centrum).
W skład Komisji Rewizyjnej na nadcho-
dzącą kadencję weszli: Anna Roszewska 
(RC Bydgoszcz Stare Miasto), Zbigniew 
Borkowski (RC Gdańsk Sopot Gdynia), 
Zbigniew Rogowski (RC Katowice).
W sobotę i niedzielę (25-26 marca) od-
bywały się sesje plenarne i warsztaty 
szkoleniowe. Tematyka szkoleń obej-
mowała m. in. kwestie: planowania 
strategii pracy klubów, pozyskiwania 
i utrzymania nowych członków, finan-

sów klubów, administracji i sprawoz-
dawczości, Rotary Foundation, progra-
mów dystryktalnych, public relations, 
komunikacji internetowej i perspektyw 
rozwoju Rotary w Polsce.
Ważnym wydarzeniem, kończącym 
pierwszą sesję plenarną, było wręczenie 
przez Dyrektora Nominata Rotary In-
ternational PDG Piotra Wygnańczuka, 
wyróżnienia „Major Donor Level 1” Wa-
elowi Suleimanowi z RC Warszawa City.

Podsumowania i zamknięcia warszta-
tów dokonali Gubernator Elekt Marian 
Jerzy Korczyński  Gubernator Krzysztof 
Kopyciński i PDG Janusz Potępa.
Podczas wieczornej Gali, Gubernator 
Elekt Marian Jerzy Korczyński wręczył 
nominacje Oficerom Dystryktu kadencji 
2017/2018.
Wspólny wieczór był okazją do miłych 
spotkań Rotarian, a także planowania 
wspólnych działań.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
i szkolenia w Łodzi

Uczestnicy 
Seminarium 

Szkoleniowego 
w Łodzi.

Na 
zdjęciu od 

lewej: Dyrektor 
Nominat Rotary 

International PDG Piotr 
Wygnańczuk, uhonorowany 
wyróżnieniem „Major Donor 
Level 1” Wael Suleiman oraz 

Gubernator Dystryktu 
2231 Krzysztof 

Kopyciński
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| ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

| PDG Barbara Pawlisz
Rc Sopot International 

Wkwietniu 2017, na Zamku 
Królewskim w Niepołomi-
cach, został rozstrzygnięty 

Konkurs Krasomówczy Dystryktu 2231 
Rotary International. 
Do Niepołomic przyjechało 9 drużyn 
zgłoszonych przez: RC Białystok, RC 
Gdynia Orłowo, RC Karpacz Karko-
nosze, RC Koszalin, RC Jarosław, RC 
Jelenia Góra, RC Lublin Centrum, 
RC Olsztyn oraz RC Olsztyn Varmia. 
Każda drużyna w trzyosobowym skła-
dzie wypowiadała się na temat tego-
rocznego hasła: W służbie ludzkości. 
Komisja w składzie: Przewodniczący 
DG Krzysztof Kopyciński, członkowie: 
PDG Barbara Pawlisz, RIDN Piotr Wy-
gnańczuk, PDRR Marcel Trzak w ka-
dencji 2016/2017 przyznała:
I miejsce:
Drużyna „My albo nikt” w składzie: Aga-
ta Kostuj, Zuzanna Filipkowska, Wikto-
ria Roman - zgłoszona przez RC Olsztyn
II miejsce:
Drużyna „Karpacz” w składzie: Błażej 
Dobiecki, Sonia Bahłaj, Dawid Dudzik - 
zgłoszona przez RC Karpacz Karkonosze
III miejsce:
„Drużyna Przyjaciół” w składzie: Kamil 
Kurajew, Hubert Masłowski, Wiktor 
Rzońca - zgłoszona przez RC Białystok.
Młodzież, wraz z opiekunami, przyje-
chała do Niepołomic w sobotę i wszyscy 
zostali zakwaterowani na Zamku Kró-
lewskim. Drużyny, które przyjechały 
pociągami zostały przewiezione z Kra-

kowa na Zamek przez Rotarian Zbignie-
wa Byczko, Bożenę Serczyk i Wiesława 
Adamczyka. Zmagania konkursowe 
trwały ponad dwie godziny bez przerwy. 
Przed ogłoszeniem wyników uczest-
nicy mieli okazję wysłuchać koncertu 
oraz zwiedzić muzeum zamkowe wraz 
z przewodnikiem.
Po uroczystości rozdania pucharów, dy-
plomów i upominków spotkaliśmy się na 
grillu w Osadzie Podegrodzie. Następ-
nego dnia rano gościliśmy w Młodzieżo-
wym Planetarium w Niepołomicach, na 
fascynującej prezentacji o tajemnicach 
wiosennego nieba.
Goście, w tym Rotarianie, docenili życz-
liwość oraz sprawność organizacyjną, 
o którą z ramienia RC Zamek Niepo-
łomice zadbał Wiesław Adamczyk. Dla 
Marcela Trzaka, naszego sekretarza, 
była to już druga edycja. Obie w dużej 
części przygotował.

Zgodnie z naszą krótką tradycją, następ-
ne finały w 2018 roku zorganizowane 
będą w miejscu zamieszkania zwycięz-
ców, czyli w Olsztynie. Miejscem zma-
gań będzie Gimnazjum nr 3, nowocze-
sna szkoła, której wyposażenie pozwala 
na transmisję on-line. Konsultowaliśmy 
kształt naszego konkursu i doszliśmy do 
wniosku, że krasomówstwo zastąpimy 
wystąpieniami publicznymi. Dodatko-
wo zaprosimy drużyny z polskich szkół 
na Litwie, Ukrainie i Białorusi.
Dziękuję klubom i oficerom, którzy za-
angażowali się w prace z młodzieżą i tym 
sposobem krzewienie naszych rotariań-
skich idei. Szczególne podziękowania 
kieruję do naszych Krakusów: Wiesława 
Adamczyka, RPG Bożeny Serczyk, Mar-
cela Trzaka oraz Zbigniewa Byczko z RC 
Jelenia Góra, który oprócz jeleniogór-
skich drużyn, zadbał także o transport 
pozostałych uczestników.

II edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego 

Zdobywczynie 
I miejsca. 

Gimnazjum nr 24 
Olsztyn
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| Karolina Kędzierska
rC szczecin Center|

Rotary Club Szczecin Center 
poszukuje partnerów, 
także zagranicznych, 
darczyńców i wszelkich form 
rozpowszechnienia pomysłu 
stworzenia Banku Mleka 
Kobiecego w Szczecinie. Celem 
tego programu jest 
umożliwienie podaży pokarmu 
kobiecego noworodkom, 
szczególnie przedwcześnie 
urodzonym, od chwili 
narodzin, do czasu, aż będą 
mogły otrzymywać pokarm 
własnej matki.

Dzięki wsparciu darczyńców, 
chcielibyśmy uruchomić Bank 
Mleka Kobiecego przy Klinice 

Patologii Noworodka PUM, na terenie 
Szpitala Klinicznego Nr 2 w Szczecinie 
na Pomorzanach, na terenie bloku Nr 20.

Głównym celem banku jest pozyskiwa-
nie mleka kobiecego na potrzeby ma-
łych wcześniaków i chorych dzieci, które 
nie mogą być karmione pokarmem wła-
snych matek.

Brak właściwej ilości pokarmu kobie-
cego w pierwszych dniach po porodzie 
przedwczesnym jest zjawiskiem bar-
dzo powszechnym (organizm kobiety 
po porodzie wcześniaka nie jest goto-
wy na tak szybką produkcję pokarmu). 
Z drugiej strony wcześniaki, szczególnie 
te ze skrajnie małą urodzeniową masą 
ciała, nie tolerują sztucznych miesza-
nek mlecznych w tych najważniejszych, 
pierwszych, krytycznych dniach swojego 
życia. Mieszanki te pozbawione są czyn-
ników wzrostu, komórek macierzystych 
i wielu innych składników, które może-
my znaleźć tylko w pokarmie kobiecym.

Wykazano, że karmienie wcześniaków 
pokarmem kobiecym zmniejsza ryzy-
ko wystąpienia poważnych powikłań ze 
strony przewodu pokarmowego, w tym 

najważniejszego jakim jest martwicze 
zapalenie jelit prowadzące do perforacji 
i zgonu dziecka. Karmienie pokarmem 
kobiecym zmniejsza również ryzyko 
rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Dawczynie mleka kobiecego przechodzą 
weryfikację stanu zdrowia oraz trybu ży-
cia, są badane pod kątem występowania 
zakażeń typu kiła, HIV, HBV, HCV. 

W oddawanym przez nie pokarmie oce-
niana jest zawartość białka i tłuszczu. 
Pokarm jest pasteryzowany i zamra-
żany. Tak przygotowany może służyć 
nie tylko pacjentom Kliniki, przy któ-
rej powstanie Bank Mleka Kobiecego, 
ale również wcześniakom urodzonym 
w całym regionie, np. mleko pozyskane 
w Regionalnym Banku Mleka Kobiece-

Program 
„Mleko
mamy dla 
wcześniaka”

| Z ŻYCIA KLUBÓW
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go w Szczecinie będzie służyć małym pa-
cjentom w innych ośrodkach w Szczeci-
nie, ale również dla całego województwa 
i innych zainteresowanych szpitali. Za-
sadą jest karmienie dziecka pokarmem 
tej samej kobiety.
Zazwyczaj po kilku dniach podawania 
pokarmu z Banku Mleka, biologiczne 
matki są w stanie wyprodukować od-
powiednią ilość pokarmu dla własnego 
dziecka, jeśli nie, to przez cały krytyczny 
okres hospitalizacji, do czasu osiągnię-
cia właściwej dojrzałości, wcześniak 
karmiony jest pokarmem pozyskiwa-
nym przez Bank Mleka Kobiecego.

Koszt utworzenia Banku Mleka Kobie-
cego to ok. 300 000 PLN, z czego więk-
szość stanowią koszty zakupu sprzętu 
do analizy składu mleka i do jego paste-

ryzacji. Koszty pomieszczenia i utrzy-
mania (koszty badań dawczyń, analiza 
składu mleka i wynagrodzenie pracow-
nika) pokryje szpital SPSK 2 w Szczeci-
nie. Przy czym koszty są zdecydowanie 
mniejsze w przypadku w pełni działa-
jących Banków Mleka Kobiecego, które 
sprzedają pozyskane mleko do innych 
szpitali - koszty sprzedaży równoważą 
koszty jego uzyskania.

Na potrzeby Banku Mleka powinien być 
udostępniony pokój laktacyjny, gdzie 

matki dzieci przebywających w Klinice 
Patologii Noworodka, będą mogły ścią-
gać pokarm. Będzie to również punkt 
odbioru mleka od matek, których dzie-
ci nie przebywają na oddziale.

Serdecznie zapraszamy do wspar-
cia naszego projektu. obecnie, 
dzięki hojności i połączonym si-
łom Rotarian z 6 Klubów z Polski 
oraz 6 Klubów z Niemiec jesteśmy 
coraz bliżej osiągnięcia celu.

wyposażenie i wstępny kosztorys poradni laktacyjnej, pokoju 
laktacyjnego i miejsca głównego do pasteryzacji mleka 
przedstawia się następująco:

PoraDnIa laktaCyJna Cena brutto Pln
DUŻY PRZEWIJAK Z MIĘKKIM MATERACYKIEM 1500
WAGA NOWORODKOWA Z POMIAREM DO SETNYCH KG 1000
PROMIENNIK CIEPŁA 6000
FOTEL DO KARMIENIA 600
PODUSZKI DO KARMIENIA  200
LEŻANKA 1000
MEBLE BIUROWE 7000

PokÓJ laktaCyJny
LAKTATORY KLASY SZPITALNEJ MEDELA SYMPHONY 3 SZT. 15000
SZAFKI ZE ZLEWEM I OCIEKACZEM, OSOBISTE DLA MATEK 5000
KUCHENKA MIKROFALOWA 300
FOTEL DO KARMIENIA 3 SZT. 1800
STÓŁ, KRZESŁA 6 SZT. 2000

PokÓJ PasteryzaCJI Mleka
PASTERYZATOR  S90 PASTERIZATOR 45000
CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA LRF300 TYPU SLIMLIN 26691
PODSTAWA BIO 100 NA2  1200
KOMORA LAMINARNA BIO 100 N A2 30000
ZMYWARKA SIEMENS 3330
ANALIZATOR SKŁADU MLEKA MIRIS 10000
PODGRZEWACZ DO STRZYKAWEK MEDELA 6000
SYSTEM DO ZNAKOWANIA PRÓBEK IZIS  5000
MEBLE LABORATORYJNE 10000
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| Z ŻYCIA KLUBÓW

| Dorota wcisła
Rc elbląg centrum |

Nie dowierzałem…
Tak wspomina to wydarzenie 
sam Arkadiusz Monkiewicz: 
– Gdy padł pomysł wydania moje-
go tomiku przez RC Bartoszyce, 
na początku nie dowierzałem. 
Bardzo tego chciałem, ale jakoś 
nie mogłem uwierzyć w sukces. 
Gdy zostałem zaproszony na ze-
branie klubu Rotary i tam przed-
stawiłem swoje wiersze, zauwa-
żyłem wśród Rotarian entuzjazm. 
Wypytywali mnie o wszystko co 
dotyczy mojej twórczości. To dodało 
mi skrzydeł. Potem, gdy otrzymałem 
„jeszcze ciepłe” tomiki czułem się po-
dobnie, jak wtedy gdy trzymałem w ręku 
świeżo zdobyte: legitymację studencką, 
prawo jazdy, pierwszą umowę o pracę. 
Znów udowodniłem, że pomimo niepeł-
nosprawności można wiele…

Nieśmiałe początki
Pan Arkadiusz od zawsze lubił czytać. 
Uwielbia poezję Mickiewicza, Asny-
ka, Poświatowskiej, Szymborskiej, 
Tuwima, Sztaudyngera. Te zamiłowa-
nia sprawiły, że zabawa słowem była 
jego najlepszą rozrywką. Pierwszy 
wiersz napisał jako 18 letni chłopak. 
Jako osoba niepełnosprawna od urodze-
nia, doświadczył w życiu wielu nieprzy-
jemności. W dzieciństwie był nauczany 
indywidualnie. Miał zatem sporo czasu 
na rozmyślanie i pisanie. To wszystko 
ukształtowało jego osobowość. Potem 
były młodzieńcze lata i dorosłość. Gdy 
w nią wchodził sądził, że niektóre rzeczy 
możliwe są tylko w filmach. Niestety ży-
cie pokazało, że ludzi stać na wszystko. 
Wiersze często były dla niego ucieczką 
przed smutną rzeczywistością.
Jak przyznaje sam autor: – Pierwsze 
utwory były buntownicze i niedoskona-
łe. Bardzo dużo dała mi przynależność 
do Bartoszyckiej Grupy Literackiej BAR-
CJA oraz do działającej przy bibliotece 
Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowa-
nej grupy POETICA. Spotkania z po-
etami i udział w warsztatach literackich 

– były dla mnie wielką lekcją poezji. – 
dodaje Pan Arkadiusz.

to dodało skrzydeł
Od pewnego czasu, gdy Pan Arkadiusz 
ustabilizował swoje zdrowie, zaczął 
w miarę możliwości, nadrabiać to czego 
wcześniej w życiu nie zaznał. Wydanie 
tomiku poezji zintensyfikowało tę ak-
tywność. Jego książki są w Polsce a tak-
że w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, 
na Łotwie i w Chorwacji. Wręcza je na 
spotkaniach literackich, wieczorach 
autorskich, rozsyła pocztą. Sporo ich 
rozdał ludziom, którzy znają się na po-
ezji, gdy odbierał nagrody w Krakowie 
i Wąglanach. Artykuły o nim ukazują się 
w lokalnej prasie. Ludzie go pozdrawiają 
i gratulują sukcesu. 

Nagrody i wyróżnienia
Pan Arkadiusz Monkiewicz startował 
w wielu konkursach literackich, gdzie 
otrzymywał wyróżnienia i nagrody. Jego 
największe osiągnięcia to: I miejsce 
w konkursie „Słowa dobrze, że jesteście 
- 2017” zorganizowanym przez Fun-
dację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „Wąglański Maj Poezji 
2015”, III miejsce w „Wąglański Maj 

Poezji 2016”, II miejsce w zorganizowa-
nym przez olsztyński SITLID konkursie 
literackim z okazji 75-lecia Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsz-
tynie, I miejsce w Powiatowym Kon-

kursie im. Leonarda Turkowskie-
go Bartoszyce 2015, II miejsce 
w konkursie literackim w ramach 
Manewrów Artystycznych Woj-
ska Polskiego.

obok poezji – sport
Jak wspomina Pan Arkadiusz – 

w barwach Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych Solidarność 

(SONS) zdobył w swojej kategorii 2 
srebrne i brązowy medal na Mistrzo-

stwach Polski w Lekkiej Atletyce Osób 
Niepełnosprawnych Sopot 2001. Star-
tował tam w konkurencjach rzutowych 
z pozycji siedzącej (dysk, kula, oszczep). 
Gdy ukończył studia magisterskie na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 
znajomi namówili go, by próbował swo-
ich sił w wyścigach na napędzanym ręko-
ma trójkołowym rowerze typu handbike. 
Startując w barwach IKS Smok Lotos 
Orneta ścigał się na zawodach w Lubli-
nie, Krakowie, Gdańsku, Warszawie, 
Zamościu, Białymstoku, Radzyminie, 
Toruniu. Ale największym sukcesem był 
brązowy medal w Mistrzostwach Polski 
w Kolarstwie Szosowym Osób Niepełno-
sprawnych Bielsko-Biała 2011.
Teraz, po kuracji nerek, znów wsiadł na 
handbike. Najpierw, jak podkreśla, musi 
zrzucić wagę. Niestety immunosupre-
santy, sterydy i zakaz ćwiczeń w czasie 
choroby nerek zrobiły swoje. Znacznie 
utył. Teraz chce schudnąć, wzmocnić 
osłabione lekami mięśnie, poprawić 
swoją kondycję i zdobyć dobrą pozycję 
w wyścigach.
Pisać, pisać, pisać…
Jeśli chodzi o twórczość, to ma zamiar 
nadal brać udział w wydarzeniach or-
ganizowanych przez Bartoszycką Grupę 
Literacką BARCJA i Grupę Literacką 
POETICA. Zamierza brać udział w kon-
kursach literackich i pisać…
Wiarę w sukces dali mu Rotarianie. To 
dzięki nim spełniło się największe ma-
rzenie i pojawiła wiara w siebie.

Spełnili marzenia 
RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński spełnił największe marzenie niepełnosprawnego poety z Osieki 

wydając jego pierwszy w życiu tomik wierszy.

Arkadiusz 
Monkiewicz, 
autor tomiku 

poezji „Jestem stąd” 
wydanego z pomocą 

RC Bartoszyce 
Lidzbark 

Warmiński

fot. z arch. Arkadiusza Monkiewicza
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Kiedy zaczęła się twoja golfowa 
pasja?
Dopiero gdy miałem 48 lat i może dla-
tego chciałem udowodnić, że w każdym 
wieku można rozpocząć treningi.
udowodniłeś że osoby niewidome 
mogą grać w golfa. Jak to się stało?
Ktoś, kiedyś pokazał skecz w TV na-
śmiewający się z gry w golfa i udziału 
w nim osoby niewidomej. Chciałem 
wtedy udowodnić, że to możliwe. I zro-
biłem to. Nauczyłem zamachu i gry oso-
by kompletnie niewidome.
czy nadal pracujesz z niewidomymi?
Niestety już nie. Ucząc te osoby, stara-
łem się nauczyć gry także ich bliskich, 
uważałem, że to spowoduje łatwiejszy 
kontakt z grą. Liczyłem na to, że wspól-
ne zamiłowanie do golfa rozwiąże naj-
większy problem, a mianowicie proble-
my dowozu i asekuracji w przebiegu gry 
(rola caddiego, czyli pomocnika w grze). 
Ja sam nie byłem w stanie tego zabez-
pieczyć na stałe. Nie udało się, a szkoda.
Jesteś współautorem projektu 
realizowanego przez Rc Gdańsk 
Sopot Gdynia „zobaczyć świat rę-
koma”. czy ten pomysł wziął się 
z pracy z osobami niewidomymi?
Tak, pomysł zrodził się właśnie z tej pra-
cy. Mając wiele do czynienia z osobami 
niewidomymi, chciałem abyśmy zrobili 
coś dla tej społeczności i stąd pojawiła 
się ta inicjatywa.
Mówi się, że golf to elitarna dyscy-
plina sportu, tylko dla wybranych?
To nie prawda. Obecnie jest to dyscypli-
na olimpijska, a więc uznana przez świat 
sportu, jako dyscyplina powszechna. Na 
świecie uprawia ją obecnie ok. 300 mln. 
osób.
Kto i w jakim wieku może zacząć 
grać w golfa amatorsko?
Nie ma granic wiekowych. Ja sam zaczą-
łem uprawiać golfa w wieku 48 lat, po 3 
latach byłem już golfistą zawodowym, 
a później ukończyłem międzynarodową 

Akademię PGA (Professional Golfers 
Association) i zostałem trenerem golfa. 
Ale zalecam rozpoczynać w wieku 4-5 
lat. Wtedy możemy mówić o rozpoczę-
ciu szkolenia ucznia w uprawianiu golfa 
o charakterze wyczynowym (w celu zdo-
bycia mistrzostwa sportowego) i jego 
udziału w Kadrze Narodowej i reprezen-
tacji kraju. A to już konkretny cel.
tytuł trenera Roku w plebiscycie 
Polish Golf Awards 2015 i 2016, 
klubowe mistrzostwo Polski, ty-
tuły Mistrzów Polski dla zawodni-
ków. to niewątpliwe duże sukce-
sy. Jak się do nich dochodzi?
Całym oddaniem w pracy i poświęce-
niem nawet spraw rodzinnych, o co 
ogromne pretensje ma moja żona. Ale 
nie można inaczej jeśli chce się w pełni 
realizować swoje ambicje i pasję. 
czy to co robisz obecnie możesz 
nazwać pasją czy raczej sposobem 
na życie?
To jest pasja i jeszcze raz pasja! Może 
po części i sposób na życie, ale przede 
wszystkim pasja! A  pasja jest najlep-
szym „paliwem” dla tzw. „silnika” życia.
co dalej… kolejne sukcesy? Plany 
na przyszłość?

Nic więcej oprócz tego, co odkryłem, że 
wszystko co najpiękniejsze jest dopiero 
przed nami! Kochajmy życie i ludzi!
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
kolejnych sukcesów. 

Wacław Laszkiewicz
– Kochajmy życie i ludzi

O życiowej pasji, sukcesach okupionych ciężką pracą, niewidomych golfistach i najwspanialszej 
grze w dziejach, czyli golfie – z zawodowym golfistą i trenerem PGA Polska, trenerem 

wielokrotnych medalistów mistrzostw Polski i członków kadry narodowej, Rotarianinem z RC 
Gdańsk Sopot Gdynia – Wacławem Laszkiewiczem rozmawiała Dorota Wcisła.

CIEKAWI ROTARIANIE
to cykl w którym przedstawiamy 

rotariańskie osobowości, ludzi 
niezwykłych. Niezwykłych przez to co 
robią, to czym się zajmują, interesują, 

pasjonują lub nad czym pracują.

wacław Laszkiewicz
Członek RC Gdańsk Sopot Gdynia, 
absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku, zawodowy 
golfista i trener PGA Polska (Professional 
Golf Association) i jako członek PGA 
Polska, trener w klubie golfowym Tokary 
Golf Club, wychował wielu czołowych 
zawodników w tym wielokrotnych 
medalistów mistrzostw Polski, członków 
kadry narodowej Polski. ego sukcesy to 
m. in.: tytuł Trenera Roku w plebiscycie 
Polish Golf Awards 2015 i 2016, 
międzynarodowe wicemistrzostwo Polski 
Mężczyzn (Jakub Dymecki), klubowe 
mistrzostwo Polski, dwa tytuły Mistrzów 
Polski (Jakub Dymecki i Filip Kowalski) 
i jeden tytuł aktualnej mistrzyni Polski 
Juniorów i Kobiet (Maria Żrodowska), 
mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych 
(Maksymilian Biały), brązowy medal na 
Mistrzostwach Polski Open.
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Ian H.S. Riseley | President Rotary International 2017-18 
Ian Riseley, Australijczyk, zawód – księgowy, członek klubu Rotary club of Sandring-
ham, Victoria, Australia. 

Ian H.S. Riseley jest 
dyplomowanym księ-

gowym i najważniejszą osobą w firmie Ian 
Riseley and Co, którą złożył w 1976. 
Wcześniej, zanim jego firma rozpoczę-
ła funkcjonowanie, pracował w działach 
audytorskich i konsultingowych w zakre-
sie zarządzania dużych przedsiębiorstw 
i korporacji rachunkowości.
Riseley był członkiem zarządów szkół, 
zarówno prywatnych i publicznych, 
członkiem Wspólnoty Grupy Dorad-
czej miasta Sandringham i prezesem 
Beaumaris Sea Scouts Group. Był pre-
zesem klubu narciarskiego „Langi-TA-
AN Ski Club”, a także honorowym re-
widentem i doradcą wielu organizacji 
charytatywnych.
Został wyróżniony nagrodą AusAID Pe-
acebuilder Australii w 2002 roku, którą 
otrzymał w dowód uznania jego pracy 
w Demokratycznej Republice Timoru 
Wschodniego oraz otrzymał medal „Or-

der of Australia” w 2006 roku za zasługi 
dla społeczności.
Członek Klubu Rotary Sandringham 
od 1978 roku. Pełnił wiele zaszczytnych 
funkcji: był skarbnikiem Rotary Interna-
tional, dyrektorem Rotary International, 
członkiem Rady Nadzorczej i członkiem 
Komitetu Wykonawczego Zarządu Rota-
ry International. Poza tym był członkiem 
Komitetu Rozwoju Członkostwa i jego 
Przewodniczącym oraz Gubernatorem 
Dystryktu. Otrzymał wyróżnienia za 
wkład w walkę z chorobą Heinego Me-
dina (The Rotary Foundation’s Regional 
Service Award for a Polio-free World) 
oraz odznaczenie za wybitną służbę 
w Rotary (Distinguished Service Award).
Ian Riseley uważa, że decydujące zna-
czenie dla przyszłości Rotary ma part-
nerstwo z dużymi organizacjami i korpo-
racjami – my dysponujemy ciekawymi 
programami zaangażowanych ludzi, inni 
dostępnymi środkami do ich realizacji, 

ale czynienie dobra w świecie jest celem 
każdego z nas. W tworzeniu przyszłego 
partnerstwa, musimy wykorzystać do-
świadczenie, zdobyte w zwalczaniu PO-
LIO oraz fakt, że świat wie o naszej roli 
w zwalczaniu choroby Heinego Medina.
W opinii Iana Riseley a „Rządy postrze-
gają pozytywnie Rotary i ich członków 
jako przedstawicieli społeczeństwa oby-
watelskiego. Powinniśmy współpraco-
wać z nimi, aby opowiadać się za poko-
jem i rozwiązywaniem konfliktów w taki 
sposób, jak w zakresie POLIO”.
Żona, Julia, jest również członkiem 
klubu Rotary, ale nie w tym samym 
klubie co Ian i jest byłym Gubernato-
rem Dystryktu.
Ian i jego żona Julia mają wielokrot-
ne odznaczenia „Multiple Paul Harris 
Fellows”, są darczyńcami „Major Do-
nors”, oboje dokonali zapisów testa-
mentowych na rzecz Rotary stając się 
członkami „Bequest Society”. 

Marian Jerzy Korczyński | Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2017-18 
Marian Jerzy Korczyński Gubernator elekt 2017-18, członek Rotary club Łódź, pracownik 
naukowowo – dydaktyczny Politechniki Łódzkiej, specjalista i doradca w zakresie elektro-

mobilności, zaangażowany w wiele projektów związanych z budową pojazdów samochodo-
wych, infrastrukturą transportu zbiorowego oraz indywidualnego zero-emisyjnego. 

Członek założyciel powojennego Ro-
tary Club Łódź, którego historia sięga 
1933 roku. W Rotary oddany głównie 
działalności humanitarnej i edukacyj-
nej, wielokrotny członek i Przewodni-
czący Komitetu Dystryktu ds. Rotary 
Foundation, były Prezydent Klubu, 
były asystent koordynatora strefowego 
Rotary Foundation, były asystent Gu-
bernatora.
Żona Anna, syn Piotr (były członek RAC 
Łódź, Charter Member RC Łódź 4 Kul-
tury), synowa Paulina oraz wnuczka 
Maja, wspierają Jerzego w jego rota-
riańskiej służbie.
Najważniejsze jej cele w roku 2017-18, 
według Jerzego to: wizja i plan strate-
giczny Rotary, stawianie czoła nawet 
najtrudniejszym wyzwaniom społecz-
nym, dbałość o pokój i przyjaźń oraz 
czynienie dobra, w wymiarze lokalnym 
i globalnym.
Kadencja Prezydenta RI Iana H. Ri-

seley w roku 2017-18, przypadająca 
na czas służby Jerzego Korczyńskiego 
jako Gubernatora Dystryktu, będzie 
poświęcona wdrażaniu do prakty-
ki życia codziennego 3 filarów planu 
strategicznego Rotary, są to, w skrócie:
KLUB – CHARYTATYWNOŚĆ – WIZE-
RUNEK z hasłem przewodnim tej kaden-
cji: „ROTARY MAKING A DIFFEREN-
CE” – „ROTARY ZMIENIA ŚWIAT”.
W opinii Jerzego, nikt z Rotarian nie 
ma wątpliwości, że zmieniamy świat 
działając zgodnie z naczelnym przesła-
niem Rotary: „Służba ponad korzyści 
własne”.
Gubernator Elekt jest przekonany, że 
wszyscy Rotarianie Dystryktu 2231 będą 
utożsamiać się z hasłem tematycznym 
roku 2017-18 i będą zmieniać otaczający 
ich świat w każdej, najmniejszej nawet 
skali. „Zsumowanie naszych działań – 
twierdzi – da nam obraz pozytywnych 
zmian w skali globalnej na koniec ka-

dencji 2017-18. Nasze cele osiągniemy 
dzięki dobrze i sprawnie funkcjonują-
cym klubom, które skoncentrują się na 
przedsięwzięciach humanitarnych i sze-
roko będą dzielić się swoim doświadcze-
niem z innymi”.
Gubernator Elekt kieruje do wszystkich 
Rotarian przesłanie o aktywne człon-
kostwo i postawienie sobie indywidu-
alnych celów rotariańskich. Klubom 
proponuje wizjonerskie spojrzenie na 
własne możliwości zmieniania świata, 
zarówno w mikroskali, jak i na szerszym 
forum, odważne stawianie czoła nowym 
wyzwaniom, planowanie swoich przed-
sięwzięć w taki sposób, by realizując je,  
korzystać z bogactwa wiedzy i umiejęt-
ności oraz różnorodności zawodowej 
swoich członków.
„Działajmy różnie – przekonuje – czyń-
my dobro w świecie, dokonujmy postę-
pu, niech także inni powiedzą, że Rotary 
Zmienia Świat”.
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O najważniejszych zamierzeniach i celach w nowej kadencji, planach rozwoju Dystryktu, 
działaniach aktywizujących Kluby, a także o wsparciu rodziny z Gubernatorem Dystryktu 2231 

kadencji 2017/2018 – Marianem Jerzym Korczyńskim – rozmawiała Dorota Wcisła. 

Powierzenie funkcji Gubernato-
ra Dystryktu przez Komitet No-
minacyjny to z pewnością wielki 
zaszczyt, ale i odpowiedzialność. 
Jakie uczucia towarzyszyły infor-
macji o nominacji?
- Tak, to wielki zaszczyt, ale jeszcze 
większa odpowiedzialność. Często za-
daję sobie pytanie: czy Gubernator 
Dystryktu to funkcja, czy raczej służba? 
Moim zdaniem to jest służba, polegają-
ca na realizowaniu szlachetnych, rota-
riańskich idei.
Pojęcie służby jest mi szczególnie bliskie 
– Rotarianie stanowią przecież świato-
wą wspólnotę osób o różnych zawodach, 
połączonych właśnie ideałem służby na 
rzecz uczynienia świata lepszym, bar-
dziej przyjaznym człowiekowi. Jestem 
przywiązany do rotariańskiej idei służby 
ludzkości, dlatego funkcja Gubernato-
ra polega, moim zdaniem, na wspiera-
niu i umacnianiu tej rotariańskiej idei, 
rozumianej, jako podstawa twórczych, 
wartościowych przedsięwzięć każdego 
klubu i każdego Rotarianina.
Pragnę dzielić się swoim doświadcze-
niem z klubami i Rotarianami w Dys-
trykcie. Służę w Rotary od 1991 roku, 
więc po 26 latach mam wręcz obowiązek 
służenia klubom w prowadzonej przez 
nie działalności.

Jakie są najważniejsze zamierze-
nia i cele na nadchodzącą kaden-
cję 2017 – 2018?
 - Najważniejsze zamierzenia i wyzwa-
nia odnoszą się do klubów:
• by były one mocne, silne i nowoczesne,
• by ich służba na rzecz społeczności 

lokalnej i międzynarodowej była 
skoncentrowana na działalności 
humanitarnej w formule projektów 
klubowych z wykorzystaniem moż-
liwości ich realizacji we współpracy 
z innymi klubami krajowymi i za-
granicznymi,

• by kreowały swój wizerunek i bu-
dowały zaufanie do Rotary w spo-
łecznościach lokalnych i na arenie 
międzynarodowej.

Ponadto Kluby powinny ubiegać się 
o umieszczenie ich na liście cytowań 
w roku 2017/18 – jest to poświadczenie 
międzynarodowe o wywiązywaniu się 
klubu z realizacji celów Rotary w okresie 
od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.
 
Jak osiągnąć te cele? Jakie zada-
nia dla klubów są planowane?
 - Będę proponował klubom i ich Człon-
kom skoncentrowanie działań wokół 
następujących zadań:
• Każdy klub powinien mieć swój wła-

sny plan strategiczny i określone cele 
w dłuższej perspektywie czasowej, 
krótszej i bezpośrednio na rok 2017-
18. Pomocą powinna służyć strategia 
Rotary oraz broszura z wizją i misją, 
nakreślona przez Prezydenta Iana H. 
S. Riseleya na kadencję 2017-18.

• Warto wyznaczyć takie cele działań 
klubu, które uwzględnią cele i aspi-
racje poszczególnych Rotarian. Po-
winny być ambitne, ale możliwe do 
zrealizowania, takie, których efekty 
są mierzalne. Jeżeli nie są mierzalne, 
należy uczynić je mierzalnymi.

• Powinno się także opracować pla-
ny rozwoju poszczególnych klubów, 
w ich bliższym i dalszym horyzoncie 
czasowym.

• Włączyć wszystkich Rotarian, 
członków danego klubu, do realiza-
cji celów swojej organizacji – warto 
skorzystać tu ze wzorcowego sche-

matu organizacyjnego klubu.
• Warto również zacieśnić współpra-
cę wewnątrzklubową i włączyć do 
realizacji celów klubu Alumnów Ro-
tary, członków Interactu i Rotaractu.

• Aby kluby osiągały sukcesy, ich 
członkowie powinni brać udział 
w szkoleniach dystryktalnych, korzy-
stać z bazy danych i materiałów źró-
dłowych Rotary International i Bazy 
Dystryktalnej.

• Nie należy zapominać o sumiennym 
i częstym wpisywaniu oraz uzupeł-
nianiu danych do:

 ƛ bazy danych RI (https://my.rotary.
org/en ) „My Rotary”

 ƛ bazy danych Dystryktu w Moje Rota-
ry (dwie różne bazy)

 ƛ Rotary Club Central (Rotary Club 
Central) https://map.rotary.org/en/
rcc/Pages/ClubGoalsProgress.aspx

 ƛ Wymiany informacji o projektach 
(Rotary Exchange Ideas), (http://
ideas.rotary.org/ )

 ƛ Bazy opisów zrealizowanych projek-
tów (Rotary Showcase), https://map.
rotary.org/en/project/pages/pro-
ject_showcase.aspx

• Kontaktowaniu się z mediami lokal-
nymi, prasą, radiem i telewizją oraz 
prowadzeniu stron internetowych, 
systematycznie aktualizowanych.

 
co można zrobić, by zwiększyć 
liczbę członków w naszym Dys-
trykcie? Jest to bez wątpienia jed-
no z najważniejszych wyzwań na 
następne lata.
- Silny klub realizujący projekty huma-
nitarne, dbający o wizerunek i świado-
mość, czym jest Rotary – to najważniej-
sze czynniki, dzięki którym możemy 
spodziewać się wzrostu liczby członków 
naszej organizacji – a w szczególności:
• należy opracować plan pracy z poten-

cjalnymi kandydatami,
• zaproponować podwójne członko-

stwo Rotaractorom (na preferencyj-
nych warunkach),

• zadbać o przyjazną atmosferę w klu-
bie i poprawne relacje międzyludzkie,

Moją pasją jest właśnie Rotary
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• organizować spotkania – prezentacje 
również dla osób spoza Rotary,

• upowszechniać wiedzę o Rotary w roz-
mowach bezpośrednich, w mediach, 
na portalach społecznościowych

• realizować dobre projekty i je pre-
zentować.

Wszystkie tego typu działania dają efekt 
sprzężenia zwrotnego – wzbudzą zwięk-
szone zainteresowanie Rotary wśród 
potencjalnych kandydatów, co przeło-
ży się na zwiększenie liczby członków 
w naszym Dystrykcie, większe wpłaty 
i zwiększoną aktywność klubów.
 
A co z członkami, którzy odchodzą 
z klubów? Jak możemy temu zara-
dzić?
 - Klubu, który ma atrakcyjny plan dzia-
łania, w którym panuje dobra atmosfe-
ra, a każdy Rotarianin ma przydzielone, 
satysfakcjonujące go, zadanie do wyko-
nania – nikt nie będzie chciał opuścić.
Wiadomo, że są jednak różne sytuacje 
życiowe i różne sytuacje towarzyskie 
w samych klubach – zadaniem dla każ-
dego członka jest dbać o klubowe kole-
żanki i kolegów.
 
czy Interact i Rotaract powinny 
stanowić naturalne zaplecze dla 
Rotary? Jaka jest ich rola?
 - Oczywiście, to są nasi partnerzy w re-
alizacji celów Rotary. Nasza rola polega 
na dyskretnej trosce o młodych ludzi 
oraz wspieraniu ich pracy wszędzie tam, 
gdzie wsparcia potrzebują.
Z otwartymi ramionami witamy byłych 
Interactorów, a od niedawna nawet czyn-
nych Rotaractorów w gronie Rotarian, 
ale celem istnienia Interact i Rotaractu 

jest rozwijanie młodzieży w ramach tej 
formuły. Unikałbym traktowania tych 
programów jako „zaplecza kadr”. Nie 
każdy widzi swoją drogę w dojrzałym ży-
ciu w Rotary, chociaż szkoda.

Prezydent Rotary International, 
Jan H.S. Riseley, w swoim haśle 
na kadencję 20017/2018 zawarł 
następującą sentencję: „Rotary 
zmienia świat”. Jak powinniśmy 
ją rozumieć?
 - Hasło w oryginale brzmi: Rotary 
making a Difference, co w dosłownym 
tłumaczeniu znaczy: Rotary robi róż-
nicę. Sens tej sentencji w języku pol-
skim najlepiej oddaje zdanie – Rota-
ry zmienia świat. Przez całą kadencję 
będzie nam towarzyszyć w czynieniu 
dobra, zarówno w skali lokalnej, jak 
i międzynarodowej.
 
Jakie działania mogłyby pomóc 
w rozwoju naszego Dystryktu?
 - Silne kluby podejmujące działania 
na niwie humanitarnej, przedstawiają-
ce efekty swojej pracy w sposób jedno-
znaczny, dbające o pozytywny wizeru-
nek i szerzące wiedzę o Rotary.
 
czy w rozwoju Dystryktu mogą po-
móc szeroko rozwinięte działania 
w sferze dobrego PR – u?
 - Oczywiście, pod warunkiem, że pod-
stawą PR – u będą ciekawe, udokumen-
towane efekty skutecznego działania.
 
czy gazeta „Rotary Polska” także 
wpisuje się w te działania?
 - „Rotary Polska”, jako czasopismo 
regionalne, wpisuje się we wszystkie 

działania zarówno poszczególnych klu-
bów, jak i Dystryktu.

w jaki sposób będą realizowa-
ne działania aktywizujące kluby 
– konkurs dla Klubów? to z pew-
nością okaże się interesujące dla 
klubów.
 - Jest to konkurs niezwykle specyficz-
ny, bo wszystkie kluby mogą stać na 
podium. Jak to jest możliwe? Ano wła-
śnie, to jest możliwe w Rotary. Mówiąc 
językiem sportowym metę osiąga się 
w trzech kategoriach współzawodnic-
twa, po zrealizowaniu 4 celów z bogatej 
listy propozycji.
Nagrodą w RI jest wpisanie nazwy klu-
bu na listę cytowań Rotary roku 2017-
18, czyli listę klubów wywiązujących 
się wzorowo z realizacji celów Rotary.
Nagrodą w Dystrykcie są środki finan-
sowe już zarezerwowane w budżecie, dla 
PIERWSZYCH CZTERECH Klubów Dys-
tryktu 2231, które jako pierwsze osiągną 
kwalifikacje do listy cytowań. Konkretne 
sumy zostaną przelane na konto klubu.
Moim zadaniem będzie wspieranie 
każdego klubu, według jego indywi-
dualnych potrzeb, w celu osiągnięcia 
sukcesu.
 
Kadencja Gubernatora to rok 
wielu wspaniałych kontaktów 
z klubami i Rotarianami, to jed-
nak także intensywny rok pracy 
i wielu podróży. taka perspekty-
wa cieszy czy bardziej smuci?
 - Praca w Rotary nigdy mnie nie smuci, 
choć pewne sytuacje wymagają specjal-
nej uwagi i troski, zabiegów, wyjaśnień, 
czasami bardzo dyplomatycznych, by 
nie narzucając swoich racji przekonać 
innych do skutecznego działania.
 
A co na to rodzina? Jaki ma stosu-
nek do Rotary?
- Moja rodzina jest ze mną w Rota-
ry i wspiera mnie w realizacji różnych 
projektów humanitarnych. Dzięki temu 
wsparciu mogę oddać się pracy rota-
riańskiej całym sobą.
 
Na jakiś czas trzeba będzie także 
zostawić swoje pasje i hobby. Jeśli 
takie są?
 - Moją pasją jest właśnie Rotary, i to już 
od szkoły podstawowej.
 
Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia w nowej kadencji.
-  Dziękuję.
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Przez dziesięciolecia Rotary nie 
zabiegało o rozgłos, w myśl zasa-
dy, że to, kim jesteśmy i co robi-

my każdy widzi. Okazało się jednak, że 
dobroczynność i działalność społeczna 
upowszechniły się na przełomie tysiąc-
leci tak bardzo, że doszło wręcz do ko-
mercjalizacji tego obszaru i pewnego 
rodzaju rywalizacji różnych organizacji 
pomiędzy sobą o… No właśnie, o co? Bo 
przecież Rotary jako zgrupowanie ludzi 
spełnionych i bardzo samoświadomych 
nie potrzebuje rozgłosu, splendoru ani 
prymatu w rankingach. 
Nasza organizacja, silna przede wszyst-
kim wysokim poziomem, różnorodno-
ścią i zaletami swoich członków, musi 
w dzisiejszym świecie walczyć na „rynku 
dobroczynności” o przyjaciół i dobro-
dziei (najlepiej chętnych wspierać nas 
finansowo), trochę o przychylność oto-
czenia, ale przede wszystkim o LUDZI. 
Ludzi, których zarazimy ideą „Służby po-
nad własną korzyść”, ludzi, którym bliski 
będzie Test 4 Pytań, ale też jednocześnie 
ludzi, którzy będą mogli działalności 
w Rotary poświęcić czas i uwagę.  
Żeby jednak chcieli wstąpić do naszej 
organizacji, musi zajść jedna banalna 
okoliczność - muszą się o nas dowiedzieć 
i zrozumieć jak funkcjonujemy. I dlate-

go właśnie, od jakiegoś czasu, w Rotary 
tak dużą wagę przywiązujemy do kwestii 
relacji z otoczeniem, dotychczas określa-
nych mianem PR (public relations) a od 
niedawna nazwanych w Rotary formal-
nie wizerunkiem publicznym. 
A jak zawsze podkreślam, ten wizerunek 
zaczyna się przecież od każdego z nas, od 
rotariańskiego znaczka, który jest zwykle 
bardzo pożądanym przez kandydatów 
atrybutem członkostwa i który z namasz-
czeniem wpinany jest im w „klapę”, nie-
rzadko przez Gubernatora Dystryktu, 
podczas uroczystego przyjęcia w poczet 
Rotarian. A okazji do eksponowania 
znaczka jest przecież tak wiele – ubranie, 
samochód, wizytówka, biurko w pracy, 
profile na portalach społecznościowych, 
szczególnie o charakterze zawodowym 
i wiele innych miejsc.  
Oczywiście jest druga strona meda-
lu - ten, kto eksponuje znaczek, swoim 
zachowaniem i postawą powinien za-
chowywać się godnie i demonstrować 
nasze wartości. W ten sposób nie tylko 
bronimy dobrego imienia organizacji, 
ale też powodujemy, że nie trzeba zbyt 
długo tłumaczyć, „czym jest Rotary” – 
bo to po prostu widać.  Musimy zatem 
zdawać sobie sprawę, że to my sami, 
Rotarianie jesteśmy pierwszymi, a wła-
ściwie najważniejszymi kreatorami wi-
zerunku Rotary. Wizerunek ten można 
odpowiednio wzmacniać i precyzyjnie 

komunikować, bo dzisiejszy gąszcz in-
formacji i zmęczenie ludzi wielością do-
chodzących bodźców nie sprzyja spon-
tanicznej propagacji, nawet najbardziej 
zacnych idei. 

O wizerunku Rotary (część 1)

DGe Łukasz Grochowski,
Rc warszawa Żoliborz

Gubernator Elekt kadencji 2017/2018, 
Przewodniczący Komitetu Służby 
Międzynarodowej kadencji 2017/2018
W poprzednich kadencjach: 
Przewodniczący Komitetu ds. 
Public Relations; Przewodniczący 
Komitetu ds. członkostwa (2015-
2016); Przewodniczący Komitetu ds. 
RYLA (2014/2015); Przewodniczący 
Dystryktalnego Komitetu ds. Rotaract 
w latach 2008-2014 (6 kadencji); 
Asystent Gubernatora (Warszawa 
i Podlasie) w kadencji 2012/2013. 
Dwukrotnie odznaczony Paul Harris 
Fellow. 

Rotarianie 
z RC Warszawa-
Żoliborz podczas 
akcji sprzątania 
w warszawskim 
Lasku Lindego
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Dopiero co rozpakowaliście się po 
powrocie z Atlanty, a już można 
zacząć myśleć o czerwcu przy-

szłego roku, gdy Międzynarodowa Kon-
wencja Rotary odbędzie się w Toronto.
Toronto jest miastem kosmopolitycz-
nym. Mówi się tu ponad 140 językami 
i dialektami. Połowa mieszkańców To-
ronto urodziła się poza Kanadą, a spo-
łeczności imigrantów kształtują oso-
bowość miasta. 

Spacerując ulicami Toronto, można 
odnieść wrażenie, że już się je wcze-
śniej widziało. Nie będzie to myl-
ne wrażenie. Nagrywano tutaj wiele 
filmów i produkcji telewizyjnych, 
a widoki miasta służyły jako odzwier-
ciedlenie Nowego Jorku („Wpływ 
księżyca”), Chicago („Chicago”), Bo-
stonu („Buntownik z wyboru”) czy 
nawet Tokio (Pacific Rim). 
Toronto jest również centrum sztuk 

scenicznych. Znajduje się tu m. in. Ka-
nadyjski Balet Narodowy, Canadian 
Opera Company i Orkiestra Symfonicz-
na Toronto. 
zarejestruj się na Konwencję 
Rotary 2018 w toronto pod 
adresem www.riconvention.org. 

Konwencja w Toronto

Prawidłowe pełne logo (znak powinno 
się używać zawsze w odpowiednich 

proporcjach i kolorach - słowo Rotary 
+ koło są nierozłączne dokładnie tak 

jak w przykładzie). 

Prawidłowe logo i koło rotariańskie 
jako element graficzny (używamy go 
w odpowiednich proporcjach) - koła 

nie należy używać jako samo logo bez 
znaku graficznego i napisu. 

 Przykładowe „spersonalizowane”
logo klubu.

 

Nasze logo w związku z tym, że bardzo ważna jest spójna 
identyfikacja wizualna Rotary, przypominamy 
jak powinno wyglądać prawidłowo używane 
logo Rotary. 

Logo Rotary można pobrać ze strony https://brandcenter.rotary.org/en-GB/Logos. 
tam także można wykonać spersonalizowane logo klubu.  

| DGe Łukasz Grochowski, Rc warszawa Żoliborz |

„W Toronto 
naprawdę można 

znaleźć inspirację za 
każdym rogiem.”

Hank Sartin

x 4x minimum
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Pomoc dla Dawida
Rotary Club Elbląg Centrum po raz kolejny okazał wiel-
kie serce i wsparł niepełnosprawnego Dawida. 14–latek 
choruje na dziecięce porażenie mózgowe i porusza się na 
wózku.
Dawid jest całkowicie niesamodzielny, wymaga stałej 
opieki i codziennej rehabilitacji. Dzięki pomocy elbląskich 
członków RC Elbląg Centrum chłopiec otrzymał dofinan-
sowanie do rehabilitacji w domu, dzięki temu nie będzie 
musiał na nią dojeżdżać, mając jednocześnie dostęp do 
najlepszej dla niego terapii.
Dawid otrzymał również artykuły niezbędne do codziennej 
pielęgnacji i wielkiego pluszowego misia. Ponadto Klub 
zakupił także specjalne przedłużenie oparcia do wózka, 
którym porusza się chłopiec, dzięki niemu wózek posłu-
ży mu na dłużej i będzie rósł wraz z nim. Jak zapowiada 
Rotary Club Elbląg Centrum, Dawid jest teraz pod ich 
skrzydłami, więc na pewno jeszcze nie raz wyjdzie naprze-
ciw jego potrzebom.
Ilona Nowacka, Rc elbląg centrum

Rotarianie zakupili wyposażenie
i sprzęt medyczny
RC Sopot International we współpracy z RC Hannover 
Ballhof zrealizowali grant globalny na sumę blisko 170 000 
zł w Domu Hospicyjnym Caritas im. Św. Józefa w Sopocie.
W ramach grantu zakupiliśmy specjalistyczne łóżka i ma-
terace, sprzęt do rehabilitacji jak również ultrasonograf, 
stetoskopy i inhalatory.
Wielka jest radość personelu medycznego i opiekunów Ho-
spicjum, gdyż dzięki wsparciu Rotary podopieczni zyskają 
dodatkowe możliwości rehabilitacji oraz więcej komfortu 
dla swoich pacjentów na co dzień.
PDG Barbara Pawlisz, Rc Sopot International

RC SOPOT INTERNATIONAL I RC HANNOvER bALLHOF

Rotarianie 
i personel 

Domu 
Hospicyjnego 

Caritas 
w Sopocie

Komfort 
dla pacjentów 
zagwarantują 
specjalistyczne 

łóżka

Specjalistyczny 
sprzęt dla 
Hospicjum

Ilona 
Nowacka 

z podopiecznym 
Klubu  

– Dawidem

RC CENTRUM ELbLĄG
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XvI Edycja Konkursu Nauczyciel Roku
Konkurs Nauczyciel Roku organizowany przez 
RC Gdynia, cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Uroczystość wręczenia zaszczytnego tytułu 
odbyła się pod koniec czerwca 2017 roku. 
Rotarianie serdecznie dziękują za duże zaan-
gażowanie uczestnikom konkursu, Urzędowi 
Miasta Gdynia a w szczególności Wiceprezydent 
Ewie Łowkiel oraz Wiceprezydentowi Bartoszowi 
Bartoszewiczowi, a także dyrektorom gdyńskich 
szkół i przedszkoli oraz Kapitule Konkursu Na-
uczyciel Roku.
W tym roku tytuł Nauczyciela Roku 2017 za 
pełne prawdziwej pasji zaangażowanie  w proces nauczania oraz wychowywanie gdyńskiej młodzieży otrzymała Pani 
Maria Jachowska ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. WOPK a dwa wyróżnienia otrzymały: Olga Wrońska z III LO im. 
Marynarki Wojennej RP oraz Beata Mróz Gajewska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.  red.

I Zawody Narciarskie Ski Rotary CUP
4 marca 2017 Rotarianie bardzo aktywnie spędzali czas. 
Poza kilkoma narciarskimi konkurencjami: slalomami 
dla dzieci, kobiet i mężczyzn, nasza koleżanka Monika 
Rosińska z RC Warszawa Fryderyk Chopin założyła Ro-
tariański Klub Morsów, do którego zaprosiła wszystkich 
chętnych do kąpieli zimowych Rotarian. 
Po ogłoszeniu wyników, wręczeniu medali i proporców 
klubowych wszyscy spędzili wspólnie czas przy ognisku. 
red

Młodzież z wymiany w Parlamencie
Już tradycyjnie młodzież z rocznej wymiany Rotary uda-
ła się z wizytą do polskiego Parlamentu. Otrzymaliśmy 
opiekę anglojęzycznego przewodnika, który oprowadził 
nas po szacownych salach obrad Sejmu i Senatu.
Młodzi ludzie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i pra-
cą najważniejszych organów ustawodawczych w Polsce. 
Akurat trafiliśmy na posiedzenie Sejmu i mogliśmy z góry 
obserwować częściowy przebieg obrad. Na zakończenie 
wizyty każdy z uczestników otrzymał miły upominek.
Monika Rosińska, Rc warszawa Fryderyk chopin

Zobaczyć świat rękoma – Okręt MS batory
25 stycznia 2017 roku w ramach projektu „Zobaczyć świat 
rękoma”, skierowanego do osób niewidomych, RC Gdy-
nia, podpisał umowę na wykonanie makiety „MS Batory”. 
Odlew wykonany zostanie z brązu. 
Historyczną dokumentację statku MS Batory przekaza-
ły Klubowi: Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Emigracji 
w Gdyni. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Rotary 
Club Gdańsk Sopot Gdynia.
Wszystkie repliki powstają we wrocławskiej pracowni 
artystycznej Stanisława Wysockiego i jego syna Michała. 
rC Gdynia 

RC GDyNIA 

RC GIżyCKORC WARSZAWA FRyDERyK CHOPIN

RC GDyNIA, RC GDAŃSK SOPOT GDyNIA

Młodzież 
z wymiany 

rotariańskiej 
podczas 

zwiedzania 
Sejmu

Historyczny 
Okręt MS 

Batory

Uczestnicy 
narciarskich 

zawodów

Nagrodzeni 
nauczyciele 

wraz 
z Rotarianami
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6 kwietnia 2017 r. w toruńskim 
Dworze Artusa, podczas uroczystego 
spotkania z okazji Dnia Służby Zdro-
wia, RC Toruń otrzymał od Prezy-
denta Miasta Torunia dwie nagrody 
za swoją działalność.

Pierwszą - w podziękowaniu za pro-
pagowanie idei pomocy w sytuacjach 
zagrożenia życia (zakup defibrylato-
rów) oraz drugą - statuetkę Sowy za 
wspieranie toruńskiej oświaty (grant 
dla szkoły specjalnej). red.

Dar dla młodych żeglarzy
28 stycznia 2017 roku w Uczniowskim Klubie Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”, Rotarianie z RC Giżycko przekazali 
dla Giżyckiej Grupy Regatowej dwuosiową przyczepę podłodziową. Przyczepa o wartości 9 tys. zł, została wyproduko-
wana w 2017 roku. Podczas uroczystości przekazania, Prezes Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego – Alicja 
Klimaszewska nie kryła radości z otrzymanego daru. Prezydent Klubu Jacek Ciechanowicz uroczyście wręczył dowód 
rejestracyjny oraz pozostałe dokumenty przyczepy. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, przybyłych gości podjęto 
przygotowanym poczęstunkiem. red.

book stopy dla szpitali
Rotary Club Warszawa Fryderyk 
Chopin, w ramach akcji „Zatrzy-
maj się – poczytaj…” przekazał dwa 
Book stopy: dla Centralnego Szpitala 
Klinicznego MSWiA i dla Szpitala Bielańskiego w Warsza-
wie. Wypełnione książkami Book stopy będą służyły pacjen-
tom i odwiedzającym. RC Warszawa Fryderyk Chopin pla-
nuje umieścić jeszcze co najmniej kilka takich przystanków 
dla książek w warszawskich szpitalach.
Monika Rosińska, Rc warszawa Fryderyk chopin

RC TORUŃ 

RC GIżyCKO

RC WARSZAWA FRyDERyK CHOPIN

Nagrody Prezydenta Miasta dla Rotary Club Toruń

Rotarianie przekazali łóżka szpitalowi
30 stycznia 2017 roku Rotary Club Giżycko oraz Rotary 
Club Warszawa City przekazały dla szpitala w Giżyc-
ku pięć specjalistycznych łóżek ze sterowaniem (o warto-
ści 20 tys. zł). Dyrektor szpitala poinformował, że trafią 
one na Oddział Urologii. red.

RC GIżyCKO I RC WARSZAWA CITy

Statuetka 
– nagroda 
Prezydenta 

Miasta Torunia 
dla RC Toruń

Rotarianie 
w szpitalu

Dzieci 
i młodzież 

z Uczniowskiego 
Klubu Żeglarstwa 
Regatowego wraz 

z podarowaną 
przyczepą

Halina Rajska 
prezydent, wiceprezydent 

Dorota Komor oraz 
skarbnik Irena Graczyk – RC 
Warszawa Fryderyk Chopin, 
prof. Marek Durlik i zastępca 
Dyrektora Szpitala dr Irena 

Walecka.
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Szpitalny kącik malucha
RC Sopot International wyposażył 
nowy kącik malucha na Oddziale 
Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie - 
Placówki w Dzierżążnie.
Dotychczas, usprawniane na tym 
oddziale dzieci, w godzinach po-
południowych, spędzały czas na 
podłodze we wspólnej jadalni i na 
korytarzu.
Kącik Malucha zawiera miękkie, 
bezpieczne podłoże z materacy 
oraz specjalnych rehabilitacyjnych 
kształtek piankowych, służących do 
budowy torów przeszkód stymulu-
jących rozwój koordynacji ruchowej 
i równowagi. Na ścianach zostały 
zawieszone zabawki manipulacyjne 
wspierające rozwój percepcji: wzro-
kowej, słuchowej i dotykowej.

Uroczyste przekazanie nowego 
kącika małym pacjentom odbyło 
się w trakcie śniadania wielkanoc-
nego i było jego główną atrakcją. 
Członkowie RC Sopot International 
otrzymali zające wykonane podczas 
warsztatów terapii zajęciowej, a Pre-
zydent Klubu Elżbieta Utsch oraz 

koordynator projektu Prezydent 
Elect Bendt Haverberg dodatkowo 
imienne podziękowania. Wartość 
projektu wyniosła 12 300 zł, w tym 
koszt farb sponsorowanych przez 
firmę Flugger w kwocie 1100 zł.
PDG Barbara Pawlisz 
Rc Sopot International

RC SOPOT INTERNATIONAL

Charytatywny spektakl 
31 marca spotkaliśmy się 
w warszawskim Teatrze Rampa, w po-
nad 300 osobowym gronie, na nie-
zwykłym przedstawieniu muzycznym 
„Jesus Christ Superstar”. 
Zebrane z biletów-cegiełek środki 
zostaną przeznaczone przez Klub na 
wsparcie kolejnych projektów eduka-
cyjnych i pomocowych, które reali-
zujemy m.in. w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Skierdach.
Na widowni zasieli członkowie 
klubów m.in. z Warszawy, Elbląga, 
Koszalina i Krakowa. Po spektaklu 
obecny Prezydent RC Warszawa 
Józefów uhonorował Past Prezydent 
i Sekretarz Klubu Angelikę Przeździęk 
kolejną odznaką Paul Harris Fellow. 
Pomysł i pomoc przy wykupieniu 

przedstawienia była dziełem naszego 
kolegi – obecnie Wice Prezydenta 
Klubu, a zarazem aktora Teatru Rampa 
– Roberta Tondera. Przybyli goście byli 
zachwyceni przedstawieniem. Organi-
zatorzy – członkowie RC Warszawa-Jó-

zefów – już teraz zapraszają na kolejną 
duchową ucztę, na musical oparty na 
obrazie Pedro Almodóvara „Kobiety na 
skraju załamania nerwowego”. 
Angelika Przeździęk 
Rc warszawa Jozefów

RC WARSZAWA JóZEFóW 

Najmłodsi 
pacjenci 

podczas zabawy 
w kąciku 
malucha 

Członkowie 
RC Warszawa 

Józefów – 
Andżelika Przeździęk 

i Robert Tondera wraz 
z Rotarianami z Elbląga 

i Krakowa oraz RC 
Warszawa Żoliborz

Tablica 
informacyjna 
umieszczona 

w szpitalu
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| ROTARACT

| Natalia Krakowska
Rotaract warszawa Śródmieście |

The European Rotaract Conven-
tion (EuCo) jest największą i naj-
ważniejszą konferencją Rotaract 

odbywajacą się raz w roku w wybranym 
mieście europejskim. Warszawa została 
wybrana przez okręgi europejskie jako 
gospodarz jej 29. edycji.
Organizowana przez warszawskie Kluby 
Rotaract, trwająca od 3 do 7 maja 2017, 
gościła ponad 800 Rotaractorów z 50 
krajów, między innymi Taiwanu, Gany 
i Stanów Zjednoczonych. Fantastycz-
na promocja Rotary, Rotaractu a także 
naszego kraju. Wśród gości mogliśmy 
spotkać również przedstawiciela Rotary 
International – Dyrektora Petera L. Of-
fera oraz Floriana Wackermanna, który 
reprezentował Prezydenta Rotary Inter-
national Johna F. Germa.
W trakcie trwania konferencji pod au-
spicjami Europejskiego MDIO (E.R.I.C., 
który zrzesza 40 państw i ponad 100 
dystryktów), uczestnicy wzieli udział 
w wielu seminariach, prezentacjach 
i warsztatach, w trakcie których został 
wybrany przyszły zarząd ERIC oraz 
miejsce, gdzie w 2018 roku odbędzie się 
kolejna edycja konferencji (EuCo An-
twerp 2018).
Dodatkowymi atrakcjami Konferencji 
były liczne zorganizowane wycieczki 
do warszawskich muzeów, takich jak 
Muzeum Chopina, Muzeum Żydów Pol-
skich i Muzeum Powstania Warszaw-

skiego. Pod koniec każdego dnia uczest-
nicy mogli wziąć udział w wydarzeniach 
tematycznych i zrelaksować się po in-
tensywnym dniu atrakcji.
Oprócz zapewnienia wszystkim 
uczestnikom między innymi nocle-
gów, wyżywienia, szkoleń, transportu, 
nie zabrakło także aspektu społeczne-
go. „Social Project” odbył się 6 Maja 
i miał na celu upieczenie jak najwięk-
szej ilości babeczek które potem zo-
staną przekazane bezdomnym. Ponad 
100 babeczek zostało przekazanych do 
„Domu chleba” koło Parafii Świętego 
Antoniego Marii Zaccarii w Warsza-
wie i sprawiło uśmiech na twarzy nie 
jednego potrzebującego.

Całą konferencję podsumowała jedna 
w swoim rodzaju Gala, na której poja-
wiło się wielu wspaniałych Rotarian 
zarówno z Polski jak i spoza, między 
innymi: RI Director Peter L. Offer, RI 
Director-Elect Piotr Wygnańczuk, Gu-
bernator Dystryktu 2231 Krzysztof Ko-
pyciński, Gubernator Nominat Łukasz 
Grochowski, Past-Gubernator Barbara 
Pawlisz oraz Mark Krawczyński – Prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego 
na RI Konwencję w Warszawie.
Uczestnicy nie kryli zachwytu zarów-
no nad organizacją konferencji, jak 
i nad pięknem Warszawy. Mamy nadzie-
ję, że uda nam się gościć niebawem ko-
lejne duże wydarzenia międzynarodowe.

Uczestnicy EuCo nie kryli zachwytu

Międzynarodowa 
konferencja 

Rotraract EuCo 
gościła ponad 800 

Rotaractorów

Ceremonia 
otwarcia EuCo
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| ROTARACT

| Kamil Jan Żółkiewicz
rotaract szczecin |

Transplantologia jest zawsze aktu-
alnym tematem. Jednak niewie-
le osób wie, że formalna zgoda 

na przeszczep narządów po śmierci nie 
istnieje, a same oświadczenia woli nie 
mają mocy prawnej. Są jedynie pretek-
stem do nawiązania rozmowy z bliskimi 
osobami. Dlatego właśnie Klub Rotaract 
Szczecin wyszedł z inicjatywą szerzenia 
wiedzy transplantologicznej.
10 maja 2017 roku na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Szczecińskie-
go odbyła się akcja „Podaruj Cząstkę 
Siebie”, w której szczeciński Rotaract, 
razem ze Stowarzyszeniem „Życie Po 
Przeszczepie”, dołożył wszelkich starań, 
aby szerzyć wiedzę na temat transplan-
tologii i jej unormowań prawnych.
Rotaractorzy zachęcali także osoby obec-
ne na spotkaniu, do rozmów z bliskimi 
i przyjaciółmi, a oświadczenia woli roz-
chodziły się, jak przysłowiowe „ciepłe 
bułeczki”. Zgodnie z prawem polskim, 
obowiązuje domniemana zgoda na bycie 
dawcą, co oznacza, iż w przypadku braku 
sprzeciwu, uznaje się daną osobę poten-
cjalnym dawcą narządu. Jednak w Pol-
sce jak i na Świecie promuje się noszenie 
oświadczenia woli, które jest wyrażeniem 
woli osoby, który taki dokument posiada.
Trzeba stanowczo podkreślić, że oświad-
czenie woli jest wyłącznie drukiem infor-
macyjnym i jego podpisanie powinno stać 
się przyczynkiem do dyskusji wśród ro-
dziny i znajomych, by wyrazić swoją wolę 
oraz chęć oddania narządów po śmierci.
W akcję zaangażował się m. in. DKMS, 
który pozyskiwał osoby chętne do zare-
jestrowania się, jako potencjalni dawcy 

szpiku. Była także możliwość oddania 
krwi. Przybyły również dzieci ze star-
gardzkiego przedszkola. Odbyły one 
szkolenia z ratownikiem i chętnie robiły 
sobie zdjęcia z rotaractorskim sercem.
Rotaract Szczecin bierze udział w akcji 
„Podaruj cząstkę siebie” już od 2 lat. 
W ubiegłym roku równolegle organizo-
wana była także „Rotaractorska sztafeta 
życia”.
Podczas ubiegłorocznej edycji, była tak-
że okazja do spotkania z Adrianą Szklarz 
– autorką książki pt. „Kobieta z męskim 
sercem”. Bohaterką książki jest sama 
autorka, której przeszczepiono mę-
skie serce. Gdy w 2002 roku, autorka 
dowiedziała się o chorobie, jej synek 
miał zaledwie 6 miesięcy. Pani Adriana 
przedstawiła najważniejsze wydarze-
nia z najtrudniejszego w swoim życiu 
okresu. Na przeszczep serca czekała 7 
lat, bijąc tym samym rekord w oczeki-
waniu na dawcę. Wiele osób miało łzy 
w oczach, gdy słuchało tej opowieści. 
Adriana Szklarz wyraziła dużą aproba-
tę dla Ogólnopolskiej Akcji Transplan-
tologicznej Rotaractu - sama corocznie 
organizuje marsz im. Zbigniewa Religi.
„Ludzie łączą moje nazwisko z pierwszą 
transplantacją serca w Polsce. Ale wiem, 

że gdybym ja nie spróbował, to może czte-
ry, a może pięć lat później inni zrobiliby 
tę operację. Jestem natomiast przeko-
nany, że nikt nie zająłby się tworzeniem 
polskiego sztucznego serca. Gdybym nie 
walczył o stworzenie tego urządzenia, dziś 
kilkaset osób już by nie żyło, bo nie byłoby 
sztucznych komór, które uratowały im ży-
cie i zdrowie.” zbigniew Religa, „czło-
wiek z sercem w dłoni”
Słowa śp. prof. Zbigniewa Religi nie 
podlegają żadnej dyskusji. Nie popełnił 
on grzechu zaniechania. W tym czasie 
uratowano wielu pacjentów, którzy bez 
wcześniejszych dokonań profesora, za-
pewne mieliby znikome szanse na dal-
sze życie. Tylko dlatego, że prof. Reli-
ga walczył o swoje przekonania, udało 
mu się dokonać rzeczy wielkich. Tym 
samym tropem poszedł Klub Rotaract 
Szczecin, który podjął się i z zapałem 
kontynuuje temat, nie czekając, aż inni 
się tym zajmą. Już na pierwszym spo-
tkaniu, kiedy przedstawiono zarys pro-
jektu, wszyscy wyrazili zainteresowanie 
tą inicjatywą. W życiu wystarczy zrobić 
pierwszy krok. Za drugim zaczynamy się 
już napędzać jak śnieżna kula. Podobnie 
było z Ogólnopolską Akcją Transplanto-
logiczną Rotaract.  

| Maria Siłakowska
Rotaract toruń |

Rotaract Toruń wraz z Zespołem 
Szkół w Mąkowarsku zorganizo-
wał akcję pomocy dla Schroniska 

dla Zwierząt w Toruniu. 
Uczniowie z tej szkoły, odpowiadają 
na każdą propozycję działań klubu 

i często wychodzą także z własnymi 
pomysłami. To właśnie dzięki ich po-
mysłom, członkowie Rotaract Toruń, 
przekazali karmę dla zwierząt i inne 
potrzebne artykuły dla schroniska. To 
już druga akcja, jaka powstała z ich 
inicjatywy.
Uczniowie z Mąkowarska jako jedyni, 
odpowiedzieli na apel Rotaract Toruń 

i zrobili łańcuch – za którego każdy 
metr RC Toruń przekazał 2 złote dla 
osób potrzebujących. Te niesamowite 
dzieci, w nagrodę za swoje działania, 
uczestniczyły w warsztatach chemicz-
nych, zorganizowanych w kwietniu 
przez Rotaract Toruń, wspólnie z Kołem 
Naukowym Chemików z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika.  

Podaruj cząstkę siebie

Z pomocą dla schroniska

Członkowie 
Rotaract 
Szczecin 

podczas akcji
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| INTERACT

| Adam czajkowski
Rc Jelenia Góra cieplice
Przewodniczący Komitetu ds. 
Interactu w latach 2010-2017 |

Pierwszy Interact Club Warsza-
wa Centrum (również pierw-
szy w całej Europie środkowo

-wschodniej) powstał w Warszawie 
latach 1992-93 (spotkania zaczęły się 
w 1992, charter odbył się wiosną 1993). 
Jego Prezydentem charterowym był 
Maciej Szwedowski. Inicjatorem zało-
żenia był Mirosław Wójcik z warszaw-
skiego klubu Rotary Warszawa Cen-
trum. Nie przetrwał on jednak próby 
czasu.

Inspiracją do reaktywowania idei, była 
wizyta Interactorów izraelskich z Gan 
Yavne w 2008 roku, pod opieką Gabie-
go Orena, w efekcie której powstał In-
teract Jelenia Góra. Powołali go Małgo-
rzata i Adam Czajkowscy a nieocenioną 
pomoc okazał nam ówczesny Guber-
nator Tadeusz Płuziński. Charter miał 
miejsce w 2009 roku, a w 2013 roku 
klub przekształcił się w Interact Jelenia 
Góra-Cieplice. Z czasem zaczęły się for-
mować kolejne. W 2009 roku powołano 
Interact Wrocław, w marcu 2010 roku 
powstał Interact Club Polanica Zdrój, 
a w 2013 roku Szczecin Pomerania 
(obecnie Szczecin International) oraz 
Interact Kraków. Następnie w 2014 
roku powstał Interact Bydgoszcz, 

a w 2015 Interact Gdynia. W 2016 roku 
powstał Interact Łódź Centrum, a teraz 
zaawansowane jest tworzenie kolejne-
go, przy RC Grudziądz Centrum. Próbę 
podjął również RC Zamość Ordynacki 
i RC Koszalin. 

Kluby Interactu zrzeszają młodych lu-
dzi, w wieku 14-18 lat, z zastrzeżeniem, 
że może on być podniesiony do 19 lat, 
jeśli w tym wieku uczeń kończy naukę. 
Młodzi ludzie potrzebują właściwej 
opieki pedagogicznej, dlatego jest ona 
jednym z podstawowych warunków 
tworzenia i prowadzenia klubów In-
teract. Niezwykle ważne jest również, 
aby kluby pozostawały w ścisłej współ-
pracy ze szkołami, do których młodzież 
uczęszcza.

Działania Interactu
w społeczności lokalnej 
Działania interactorskie na płaszczyź-
nie krajowej, ukierunkowane są na 
pracę dla społeczności lokalnej. Kluby 
świadczą wolontariat w Domach Pomo-
cy Społecznej, szpitalach, świetlicach 
integracyjnych dla dzieci, sierocińcach 
i schroniskach dla zwierząt. Organizu-
ją zarówno mniejsze akcje - „sprząta-
nie ziemi”, zbieranie nakrętek, zbiórki 
okularów czy książek dla Afryki, jak 
i większe wydarzenia, takie jak kon-
certy charytatywne. Wszystkie środki 
pozyskane w ten sposób, przeznaczane 
są na pomoc osobom potrzebującym. 

Bardzo istotnym aspektem codzienne-
go funkcjonowania Klubów Interact 
jest pomoc sponsorującym je Klubom 
Rotary, m.in. podczas organizacji wy-
darzeń charytatywnych. Młodzież uczy 
się w ten sposób odpowiedzialności 
i poszanowania pracy, nabiera szacun-
ku do innych ludzi, szczególnie tych 
potrzebujących pomocy. Nabywa także 
umiejętności przywódcze. 

Interact na arenie
międzynarodowej 
Obok działalności lokalnej Kluby Inte-
ractu są bardzo aktywne na arenie mię-
dzynarodowej. Jest to bardzo istotny 
element ich pracy w naszym dystrykcie. 
Pozwala poznać młodzieży inne kraje, 
ich historię, kulturę, religie i obycza-
je. Przełamuje negatywne stereotypy 
i uprzedzenia. Buduje postawy zrozu-
mienia i wzajemnego szacunku, propa-
guje pokój. 

Przykładem takiej współpracy, jest zor-
ganizowana w październiku 2016 roku, 
przez Komitet ds. Interactu, przy po-
mocy Komitetu Międzykrajowego Pol-
ska-Izrael oraz RC Jelenia Góra Ciepli-
ce, konferencja pokojowa młodzieży pt. 
„Interact w Służbie Pokoju”. Do udziału 
w tym wydarzeniu zaproszone zosta-
ły delegacje interactorskie z Niemiec, 
Izraela, Ukrainy i Polski. W sumie 34 
Interactorów i 6 opiekunów. Kraje bio-
rące udział w spotkaniu, mają za sobą 

Krótki przegląd historii 
polskiego Interactu 

Wymiana 
młodzieżowa 
Instytut Yad 
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bardzo trudną historię, która dzięki 
młodym pokoleniom, nie dzieli, lecz 
łączy. Tej idei służyły zajęcia i panele 
dyskusyjne z młodzieżą. Poziom wypo-
wiedzi był, w ocenie moderatora doc. 
Józefa Zapruckiego oraz PDG Tadeusza 
Płuzińskiego, bardzo wysoki i świad-
czył o dużej dojrzałości dyskutantów. 
Oprócz zajęć merytorycznych organi-
zatorzy przygotowali bogaty program 
integracyjno-turystyczny. W planach 
jest, aby taka konferencja odbywała się 
rotacyjnie, w każdym z czterech wymie-
nionych wyżej krajów. 
Interactorzy uczestniczą także regular-
nie w „Wigilii Wielu Narodów” i Dniach 
Wzajemnego Szacunku.

Wymiana
międzynarodowa 
Jednym ze stałych projektów między-
narodowych Interactu jest wymiana 
międzynarodowa. Taka współpraca 
została nawiązana z Ukrainą, Izraelem 
i Niemcami. Do tej pory, odbyło się już 
po kilka wizyt wymiany z każdym z tych 
krajów. Dzięki pomocy ze strony Komi-
tetu Międzykrajowego Polska-Izrael, 
nasza młodzież brała udział w dwóch 
konferencjach pokojowych „Leaders 
from Peace” zorganizowanych w latach 
2013 i 2014 przez izraelski Dystrykt 
2490. Udział w wymianie brali Interac-
torzy z Interact Wrocław, Szczecin Po-
merania, Polanica Zdrój, Jelenia Góra, 
Jelenia Góra Cieplice oraz Zamość Or-

dynacki. W kwietniu 2017 roku mło-
dzież wyjechała na obóz „Spring Time 
In Israel”.  

Spotkania i plany na przyszłość
Od 2009 roku Interactorzy spotyka-
ją się na ogólnopolskich konferen-
cjach. Organizuje je co roku inny Klub. 
W trakcie konferencji, oprócz prezenta-
cji osiągnięć, wykładów i zajęć interper-
sonalnych, młodzież ma okazję do zwie-
dzenia lokalnych atrakcji turystycznych 
i integracji. Także opiekunowie mają 
możliwość dyskusji i wymiany poglą-
dów. W tym roku spotykamy się w maju 
w Łodzi.

Komitet ds. Interactu
W roku rotariańskim 2010/2011 po-
wołano w naszym dystrykcie Komitet 
ds. Interactu, którego przewodnictwo 
objął Adam Czajkowski. Podstawowym 
zadaniem, jakie sobie postawił, jest 
propagowanie pracy z młodzieżą wśród 
Klubów i powołanie do życia ruchu inte-
ractorskiego w naszym dystrykcie. Była 
to zupełnie nowa idea i do wszelkich de-
cyzji podchodzono z dużą ostrożnością. 
Założony cel udało się osiągnąć. Kluby 
przestały obawiać się pracy z młodzieżą, 
przekonały się też, że nie jest to kosz-
towne, a niezwykle cenne, gdyż mło-
dzież wnosi nową pozytywna energię 
w życie klubowe. Praktyka dowiodła, że 
Interactorzy potrafią doskonale zdefi-
niować i realizować cele swojego dzia-

łania. Wykazują przy tym autentyczny 
zapał i zaangażowanie.   

Praca z młodzieżą
– przyszłością Rotary
Dlatego to nie liberalizacja zasad przyj-
mowania do Rotary i kanonów jego 
działania, a praca z młodzieżą stano-
wi o przyszłości naszego ruchu. Nie 
da się zbudować domu bez solidnego 
fundamentu. Byli Interactorzy zasilają 
szeregi Rotaractu. Ale to nie wszystko. 
Prezydent charterowa jeleniogórskie-
go Interactu Ania Łubińska, w czasie 
studiów we Wrocławiu, działała w tam-
tejszym Rotarakcie. Po ukończeniu stu-
diów wróciła do Jeleniej Góry i wkrót-
ce zostanie przyjęta do Rotary. Wielu 
byłych Interactorów będzie zapewne 
w przyszłości wartościowymi członkami 
ruchu rotariańskiego. 

Kilka słów
na koniec kadencji 
W czerwcu 2017 roku przekazałem Ko-
mitet ds. Interactu swojemu następcy – 
Pawłowi Korczyńskiemu z RC Wrocław. 
Dziękuję wszystkim współpracowni-
kom w Polsce, na Ukrainie w Niem-
czech i Izraelu, z którymi budowaliśmy 
ruch interactorski. Dziękuję Guberna-
torom za zaufanie i pomoc. Dziękuję 
młodzieży za pracę i zaangażowanie. 
Jestem przekonany, że razem stworzy-
liśmy wartość, która będzie się rozwijać 
i dobrze służyć naszemu ruchowi. 

| INTERACT
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| AKTUALNOŚCI

KALENDARIUM WyDARZEŃ KRAJOWyCH I ZAGRANICZNyCH
WRZESIEŃ

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

8-10 Warszawa EEMA 2017 Conference in Poland Dystrykt 2231 youth 
Exchange Committee

9
Gdańska 

Starówka, 
wody Motławy

Wyścigi Smoczych Łodzi RC Gdańsk Centrum

10 Konstancin 
Jeziorna Rotariańskie Ogrody Sztuki RC Warszawa Konstancin

30 białystok Rotary Dzieciom II Charytatywny Turniej Piłkarski RC białystok

PAźDZIERNIK

14 biała Podlaska XI Centrum Dialogu RC biała Podlaska RC biała Podlaska

27-29
Łódź, Hotel 
Ambasador 
Premium

Walne Zwyczajne Zgromadzenie
Dystryktu 2231 i seminaria komitetów: Rotary 

Foundation, Wizerunku Klubu (PR),
Członkostwa, Komitetów Międzykrajowych (ICC)

Dystrykt 2231

MARZEC 2018

9-10 PETS - Szkolenie Zarządów
Klubów kadencji 2018/19 Dystrykt 2231

22 Karpacz Międzynarodowa Konferencja Pokojowa dla IAC RC Jelenia Góra Cieplice

CZERWIEC 2018

23-27 Toronto 109 Konwencja Rotary International – Toronto 2018 Rotary International

Witamy w rodzinie Rotary

Małgorzata 
Twardowska,

RC Elbląg Centrum, 
pracownik 

administracji 
publicznej

Justyna Rudnicka, 
RC Elbląg Centrum, 

przedsiębiorca

Dariusz Chomiak, 
RC Gorzów 

Wielkopolski,
lekarz weterynarii

Agnieszka Wial,
RC Olsztyn varmia, 
handlowiec, prezes 
olsztyńskiego Klubu 

Kendo

Jaromir Świątek 
RC Olsztyn varmia, 

służba cywilna 
w administracji

publicznej

SŁowNIK SKRótów

Paul Harris Założyciel 
Rotary
rtn Rotarianin 
rIP Prezydent Rotary 
International
rIVP Vice Prezydent Rotary 
International
RIP Rep Przedstawiciel 
Prezydenta Rotary 
International
PrIP Były Prezydent Rotary
rID Dyrektor Rotary 
International 
rIDe Dyrektor Elekt Rotary 
International
PrID Były Dyrektor Rotary 
International
DG Gubernator Dystryktu
VDG Wicegubernator
aG Zastępca Gubernatora
(w regionie)
DGe Gubernator Elekt
DGn Gubernator Nominat
DGnD Gubernator 
Wyznaczony na Nominata
IPDG Gubernator Ubiegłej 
Kadencji
PDG Były Gubernator
P Prezydent
IPP Prezydent ubiegłej 
kadencji
Pe Prezydent Elekt
PP Były Prezydent 
Dt Trener Dystryktu
Pets Seminarium 
Szkoleniowe Prezydentów 
Elektów i Zarządów Klubów
the Rotary Foundation 
Fundacja Rotary
AF (Share System) 
Fundusz Roczny (system 
współdzielenia)
PF Fundusz Stały
DDF (Share System) 
Dystryktalny Fundusz Celowy 
(system współdzielenia)
GG Grant Globalny
DsG Uproszczony Grant 
Dystryktu
PHF Odznaka Paula Harrisa
erey Każdy Rotarianin 
Każdego Roku (wnosi wpłaty 
do The Rotary Foundation)
raC Rotaract Klub
IaC Interact Klub 
rlI Instytut Rotary 
Prowadzący Szkolenia 
Liderów
RRFc Regionalny 
Koordynator Rotary 
Foundation
ryla Akademia Rotary 
Szkolenia Młodych Liderów 
rye Rotariańska Wymiana 
Młodzieżowa
yeo Oficer Wymiany 
Młodzieżowej w Dystrykcie
yeP Program Wymiany 
Młodzieżowej
lteP Program Wymiany 
Długoterminowej
steP Program Wymiany 
Krótkoterminowej 

Rotary w liczbach 
Rotary Rotarct Interact Rotary Dystrykt 2231

Członkowie Członkowie Członkowie Członkowie
1 233 172 233 450 495 880 1830

Kluby Kluby Kluby Kluby
35 533 10 150 21 560 83

 Świat - stan na 31 Marca 2017, Polska - stan na 15 lipca 2017




