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Drodzy Rotarianie,
Myślę, ze wiele osób zgodzi się ze stwier-
dzeniem, że The Rotary Foundation, któ-
rej setną rocznicę powstania obchodzi-
liśmy uroczyście w bieżącym roku, jest 
fundacją magiczną i jedyną w swoim 
rodzaju. Dlaczego? Dzięki niej możliwo-
ści klubów są zwielokrotniane poprzez 
włączanie się w jej działalność innych 
klubów i system wsparcia finansowego, 
bezpośrednio ze środków Fundacji. W ten 
sposób „czynienie dobra” w społeczno-
ściach lokalnych i na świecie ma większy 
i szerszy zasięg niż gdyby nie było takie-
go wsparcia ze strony Fundacji.

The Rotary Foundation, której dyspo-
nentem jest Rotary International, to 
fundacja ogólnoświatowa, zarejestro-
wana według prawa amerykańskiego. 
Jako organizacja pożytku publicznego 
realizuje cele statutowe w następują-
cych obszarach: zdrowia matki i dziec-
ka, leczenia chorób i profilaktyki, roz-
woju ekonomicznego społeczności 
lokalnych, alfabetyzacji i nauczania 
początkowego, badań i przedsięwzięć 
w celu utrzymania pokoju i rozwiązy-
wania konfliktów, systemów dostarcza-
nia czystej wody i kanalizacyjnych. 

W okresie stuletniej działalności Fun-
dacja wydała 3 miliardy dolarów na 
zrównoważone projekty, zmieniają-
ce jakość życia społeczności lokalnych 
i międzynarodowych.

Szczególną rolę w The Rotary Founda-
tion odgrywa program eliminacji za-
chorowań na paraliż dziecięcy (choroba 
Heinego Medina), w Rotary znany jako 
program Polio, który został zapocząt-
kowany w roku 1985. Skuteczność tgo 

programu jest imponująca - doprowa-
dziliśmy do usunięcia 99, 9 procent za-
chorowań, co oznacza 2, 5 miliarda za-
szczepionych dzieci w 122 krajach!

Dzięki szczepieniom ochronnym, reali-
zowanym we współpracy ze światową 
organizacją zdrowia (WHO), rządo-
wymi i pozarządowymi organizacjami, 
jesteśmy w końcowej fazie spełnienia 
przyrzeczenia uwolnienia świata od 
choroby paraliżu dziecięcego pod ha-
słem „End Polio Now” (Świat wolny od 
polio). Szacuje się, że przez najbliższe 
3 lata potrzebujemy na ten cel 50 mln 
USD każdego roku. Ma on realne szanse 
realizacji, między innymi dzięki funda-
cji „Bill & Melinda Gates Foundation”, 
która do każdego wpłaconego przez Ro-
tary dolara dopłaca dalsze dwa. 

Warto zauważyć, że już za niecałe 2,5 
zł (60 centów) można uchronić dziecko 
przed paraliżem, gdyż taka jest cena 
jednej szczepionki!

Środki finansowe The Rotary Foun-
dation pochodzą z ofiarności Rotarian 
oraz sympatyków Rotary i mają for-
mę dobrowolnych darowizn pienięż-
nych, zapisów testamentowych i polis 
ubezpieczeniowych przekazywanych 
Fundacji.

W związku z jubileuszem 100 - lecia Fun-
dacji przyjęto w kadencji 2004/2005 
zobowiązanie wyrażone hasłem: „Eve-
ry Rotarian Every Year”, przekładające 
się na apel do Rotarian o datki po 100 
USD rocznie. Szczególnym rokiem dla 
realizacji tego hasła był rok jubileuszu 
2016/2017, w którym zgromadziliśmy 
300 mln USD dobrowolnych datków. 

Ponad 90% darowizn trafia bezpośred-
nio na wsparcie naszych rotariańskich 
projektów społecznych, które u nas są 
zaliczane do projektów pożytku publicz-
nego, a które są realizowane przez klu-
by i dystrykty zgłaszane w formie Gran-
tów Globalnych i Dystryktalnych.

The Rotary Foundation każdemu dar-
czyńcy indywidualnemu czy klubowi 
zapewnia możliwość otrzymania meda-
lu Paul Harrisa, za każde 1000 USD na 
koncie indywidualnym lub klubowym. 
Przy wielokrotnościach wpłat po tysiąc 
USD zapewniona jest odznaka wielo-
krotnego darczyńcy, a przy zgromadze-
niu własnych 10 000 USD uzyskuje się 
tytuł „Major Donor”.  

Domeną Rotary Foundation jest fun-
dowanie każdego roku około 50 sty-
pendiów w zakresie studiów nad po-
kojowym rozwiązywaniem konfliktów 
w formie studiów magisterskich oraz 
certyfikowanych kursów trzymiesięcz-
nych. Studia te są ogólnodostępne, 
a sponsorujący klub nie ponosi kosz-
tów. Na ten cel Fundacja dysponuje 
oddzielnym funduszem, pochodzącym 
z wpłat dedykowanych programowi 
studiów.

Serdecznie dziękuję darczyńcom, pomy-
słodawcom i realizatorom przedsięwzięć 
o charterze pożytku publicznego i zapra-
szam do podejmowania kolejnych wy-
zwań. W tym roku czynimy to pod ha-
słem: „Rotary: Making a Difference”. 

| SŁOWEM WSTĘPU

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

Nasza magiczna 
Fundacja

- The Rotary Foundation



Rotary Polska | 3

| SŁOWEM WSTĘPU

Jedną z najlepszych rzeczy na każdej 
Konwencji Rotary jest różnorodność 
osób, które można tam spotkać. Nie-
zależnie od tego, czy zmierzasz na pa-
nel dyskusyjny, zwiedzasz House of 
Friendship, czy po prostu siadasz, aby 
coś zjeść – wszędzie spotykasz ludzi 
z różnych zakątków świata, we wszel-
kiego rodzaju strojach narodowych, 
mówiących w różnych językach. To 
świetna zabawa, a zarazem jest to jed-
na z części składowych sukcesu Rotary: 
możemy być bardzo różni i jednocze-
śnie czuć się ze sobą jak w domu.

Ten duch ciepłej wspólnoty, która ma 
centralną wartość dla Rotary, definiuje 
również Toronto, naszego gospodarza 
na Międzynarodową Konwencję Rota-
ry w 2018 roku. Toronto jest jednym 
z moich ulubionych miast. Jest to miej-
sce, w którym połowa ludności pocho-
dzi z innego kraju, gdzie ponad 2,8 mi-
liona mieszkańców używa ponad 140 

języków, a nikt nie wydaje się być zbyt 
zajęty, aby nieść pomoc. Toronto jest 
miastem czystym, bezpiecznym i przy-
jaznym, oferującym wiele atrakcji tu-
rystycznych w postaci m. in. nabrzeża 
jeziora Ontario, wspaniałych restaura-
cji, jedynych w swoim rodzaju muzeów 
i interesujących dzielnic do zwiedzania. 

Konwencja w 2018 roku już wygląda 
bardzo obiecująco. Nasz Komitet Kon-
wencji i Komitet Organizacyjny ciężko 
pracują, przygotowując program skła-
dający się z wystąpień inspirujących 
mówców, świetnej rozrywki, fascy-
nujących paneli dyskusyjnych i wie-
lu różnych działań w całym mieście. 
W Toronto znajdzie się coś dla każde-
go, a Juliet i ja zachęcamy – zaproście 
Wasze rodziny do wspólnej zabawy. 
Jeśli planujecie wyjazd wcześniej, cena 
udziału w Konwencji będzie jeszcze 
korzystniejsza: termin wczesnej re-
jestracji z dodatkowym rabatem jest 

możliwy przy rejestracji online do 15 
grudnia 2017 roku.

Wśród wszystkich atrakcji, jakie oferu-
je Rotarianom Toronto, najważniejszą 
pozostaje sama Konwencja. To jedyna 
w roku możliwość naładowania Rota-
riańskich akumulatorów, sprawdze-
nia, co dzieję się w reszcie rotariań-
skiego świata oraz znalezienia nowych 
pokładów inspiracji na kolejny rok. 
Dowiedz się więcej na riconvention.org 
- i znajdź inspirację podczas Konwencji 
Rotary 2018 w Toronto.

Drodzy
Rotarianie

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International
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| THE ROTARY FOUNDATION

„Odliczanie do historii” (ang. Coun-
tdown to history) to fraza, którą lubię 
szczególnie. Te trzy słowa wyrażają nie 
tylko, jak doniosły jest wysiłek Rotarian 
w walce z polio, ale także, że cel znajduje 
się już w zasięgu wzroku.

Rotary i nasi partnerzy strategiczni 
są zjednoczeni w eliminowaniu polio. 
Rada ds. legislacji w 2016 roku głoso-
wała za uznaniem zwalczania epidemii 
jako celu „o najwyższym priorytecie”. 
Na ostatnim 70. Światowym Zgroma-
dzeniu Zdrowia (ang. World Health 
Assembly) w Genewie globalni lide-
rzy w tej dziedzinie potwierdzili swoje 
zaangażowanie w eradykację polio. 
Obszerne informacje o naszych działa-
niach pojawiają się wszędzie. Projek-
ty są kontynuowane na całym świecie 
– m. in. podczas wydarzenia World’s 
Greatest Meal w Dystrykcie 6930 – 
i koncentrują się na głównych obo-
wiązkach Rotarian związanych z pozy-
skiwaniem funduszy, propagowaniem 
i rekrutacją wolontariuszy.

Pomyśl tylko: następny przypadek polio 
może być tym ostatnim przypadkiem. 
Musimy jednak być ostrożni, ponieważ 
„ostatni przypadek” nie oznacza koń-
ca naszego zadania. W rzeczywistości, 
praca stanie się wówczas jeszcze trud-
niejsza. Światowa Organizacja Zdrowia 

wymaga co najmniej trzech lat, w ciągu 
których, nie będzie żadnych zgłoszonych 
przypadków zachorowań, przed wyda-
niem oświadczenia o wolności całego 
świata od polio.

W tym czasie konieczne będzie konty-
nuowanie intensywnego szczepienia 
i obserwacji. Oznacza to, że dzieci będą 
nadal otrzymywać szczepionkę przeciw 
polio, a także prowadzony będzie nad-
zór objawów powrotu choroby. W mia-
rę jak liczba przypadków i pacjentów 
z widocznymi objawami spada, prowa-
dzenie tych obserwacji staje się coraz 
bardziej kosztowne.

Z tego powodu Rotary zwiększyło swój 
wkład w walkę z polio do 50 milionów 
dolarów rocznie, a Fundacja Billa & 
Melindy Gates przedłużyła swoje da-
rowizny w stosunku 2:1 (2 dolary za 
każdego dolara przekazanego przez 
Rotary) na kolejne trzy lata. Aby osią-
gnąć cel, potrzebujemy Ciebie bardziej 
niż kiedykolwiek. Jeśli każdego roku 
Rotarianie osiągną swoje cele finanso-
we, łączna kwota zebranych funduszy 
wyniesie 450 milionów dolarów. Na 
Konwencji w Atlancie, narody z całego 
świata i główni darczyńcy zobowiąza-
li się do przekazania ponad 1 miliarda 
dolarów (łącznie z 50 milionami dola-
rów rocznie zakładanymi przez Rota-

ry), aby pobudzić globalną walkę z tą 
paraliżującą chorobą. Teraz wszyscy 
mamy ważne zadanie do wykonania 
w celu spełnienia tych obietnic.

Dlatego właśnie, proszę Cię o udział 
w kampanii przeciwko polio - niezależ-
nie od tego, czy będzie to bezpośrednia 
darowizna, zbiórka funduszy w Twojej 
społeczności, czy opowiadanie o polio za 
pomocą różnych płaszczyzn dzisiejszych 
mediów. Możesz również być naszym 
rzecznikiem, pisząc do urzędników pań-
stwowych, aby upewnić się, że spełniają 
swoje zobowiązania i wykazują zaan-
gażowanie oraz docierają do liderów 
korporacji, prosząc o ich dalsze wspar-
cie w zwalczaniu polio. Napisz do mnie 
na adres: Paul.Netzel@rotary.org, aby 
dzielić się tym, co robisz lub przekazać 
pomysły sposobów na utrzymanie polio 
na szczycie naszej agendy. Potrzebuje-
my Cię jak nigdy przedtem w naszym 
„odliczaniu do historii”. 

Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Odliczanie
do historii
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Witajcie Kochani, 

bardzo dziękujemy za wiele 
ciepłych słów, telefonów, 
maili, jakie otrzymali-
śmy po pierwszym wy-
daniu gazety. Staramy 
się być jeszcze lepsi, dla 
Was i dla dobrego wize-
runku Rotary Interna-
tional. Ogromnie jesteśmy 
wdzięczni za ilość tekstów 
i zdjęć, jakie do nas prze-
syłacie. Nie wszystkie mo-
gliśmy zmieścić w bieżą-
cym numerze, ale z pewnością ukażą się w kolejnych. 
Wielość działań i ogrom pomocy, jaka płynie z polskich 
Klubów Rotary do beneficjentów jest imponująca. Dla-
tego każdą z tych inicjatyw warto pokazywać.  
Przypominam, że we wszystkich sprawach możecie się 
z nami kontaktować mailowo pod adresem:
redakcja@rotary.org.pl 
Życzę miłej lektury i pozdrawiam serdecznie.

| SŁOWEM WSTĘPU
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1] Nigeria
Ponad	90	procent	osób	we	wsi	
Itamarun	żyje	w	ubóstwie.	Te	
statystyki	skłoniły	Rotary	Club	
z	Lagos	do	podjęcia	działań,	
mających	na	celu	pomoc	pięciu	
wspólnotom,	tworzącym	miasto	
w	stanie	Lagos.	Na	początku	
2014	roku	dyrektor	tamtejszej	
kliniki,	Helen	Folarin,	zwróciła	
się	do	Ayo	Banjo,	przejmującego	
prezydencję	klubu,	o	poprawę	
warunków	w	społeczności.	Klub	
liczący	80	członków	odpowiedział	
na	wezwanie	i	przedsięwziął	
projekty	obejmujące	większość	
obszarów	zainteresowania	Rotary.	
„To,	co	nastąpiło	potem,	stało	się	
wzorem	do	naśladowania	dla	innych	
klubów”,	mówi	Banjo.
Klub	początkowo	zakupił	maszynę	
do	łupania	ziaren	palmowych	

o	wartości	3000	dolarów.	
Poprzednio,	ręczne	rozłupanie	
100	kilogramów	ziaren	zajmowało	
czterem	osobom	dwa	tygodnie,	
podczas	gdy	teraz	trwa	to	
dwie	godziny,	zauważa	Banjo.	
Sześciomiesięczna,	pozbawiona	
odsetek	inicjatywa	mikrokredytów,	
zaowocowała	zebraniem	około	1900	
dolarów	w	funduszach	klubowych.	
Inicjatywa	ta	funkcjonowała	
równolegle	z	narzędziami	
wspierającymi	rozwój	społeczności.
Pod	koniec	marca,	członkowie	klubu	
podarowali,	wart	9500	dolarów	
system	pompujący	czystą	wodę	
do	punktów	zbiorczych.	Co	więcej,	
instalacja	latarni	zasilanych	energią	
słoneczną	wartych	12	600	dolarów	
poprawiła	bezpieczeństwo	5000	
mieszkańców	miasteczka.

| ROTARY NA śWIEcIE

Brad Webber

Dookoła świata
Projekty Rotary realizowane na świecie

Jak podaje 
organizacja Habitat 
for Humanity, 
w Salwadorze 
brakuje około
miliona mieszkań.

2
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2] Stany Zjednoczone
Rotarianie	zachwycali	uczniów	opowieściami	o	sadzonych	zielonych	
jajach	oraz	Kocie	Procie,	gdy	odwiedzili	około	300	klas	pierwszaków	na	
Hawajach,	aby	przeczytać	im	prace	dr	Seussa	w	ciągu	tygodniowego	
„Wyzwania	5	Milionów	Słów”.	Wyzwanie	to	odbywało	się	w	marcu.	
Oprócz	przekazania	książek	do	szkół	publicznych	i	czarterowych,	
wolontariusze	czytali	na	głos	jedną	lub	dwie	opowieści	dziennie	-	
i	przekroczyli	cel	o	84	100	słów,	jak	pinformował	Clint	Schroeder,	
Past	Gubernator	Dystryktu	5000.	Trzydzieści	pięć	klubów	
wysłało	emisariuszy	w	ramach	projektu	szerzenia	alfabetyzacji,	
zatwierdzonego	przez	Państwową	Komisję	Edukacji.

3] Salwador
Jedenastu	Rotarian	z	trzech	Klubów	
Dystryktu	5360	w	mieście	Alberta,	
zbudowało	10	schronisk	dla	
mieszkańców	Salwadoru,	zastępując	
domy	błotne	konstrukcjami	stalowymi	
przeznaczonymi	do	zamieszkania.	
Kluby	Rotary	Cochrane,	Airdrie	
i	Brooks	wspólnie	zrealizowały	grant	
dystryktalny	na	25000	dolarów,	
którego	celem	było	zapewnienie	
mieszkań	wspólnie	z	organizacją	
Shelter	Canada.	„Ludzie,	którzy	mają	
otrzymać	schronienie,	uczestniczą	
w	jego	budowie”,	mówi	jeden	
z	uczestników	marcowej	wycieczki	do	
San	Vicente,	Stephen	Simms	z	Rotary	
Club	w	Cochrane.	Simms	i	Beverly	
Chinnery,	bezpośredni	Past	Prezydent	
klubu	Airdrie,	opracowali	projekt	
podczas	seminarium	grantowego	
w	Calgary	kilka	lat	wcześniej.	
Jak	podaje	organizacja	Habitat	for	
Humanity,	w	Salwadorze	brakuje	ok.	
miliona	mieszkań.

5] Egipt
Fayoum,	centralna	gubernia	egipska,	
obejmuje	bardzo	ubogie	tereny,	w	tym	
trzy	społeczności	w	Tamiya.	Dystrykt	2451	
przedsięwziął	kilka	projektów	mających	
na	celu	pomoc	obszarom	dotkniętym	
ubóstwem,	około	50	mil	na	południe	od	
Kairu.	Ponad	350	000	dolarów	zostało	
przeznaczonych	na	rozbudowane	remonty	
w	Szpitalu	Ogólnym	Al-Fayoum.	Konwoje	
medyczne	zaoferowały	bezpłatne	badania	
zdrowotne,	a	około	22	000	dolarów	zostało	
wykorzystane	na	zapewnienie	wózków	
inwalidzkich	i	sztucznych	stawów. 
W	ramach	projektu	dotyczącego	
wzmacniania	pozycji	kobiet	ponad	300	
z	nich	otrzymało	szkolenia,	sprzęt	i	małe	
kredyty,	które	umożliwiły	im	produkcję	
i	sprzedaż	odzieży.	Setki	kobiet	otrzymały	
również	dokumenty	identyfikacyjne.

4] Korea
Od	ponad	czterech	lat,	Dystrykt	3640,	obejmujący	ponad	
60	klubów	w	Seulu,	podkreślał	znaczenie	pomocy	młodym	
ludziom	w	znalezieniu	właściwej	ścieżki	kariery.	Trzy	razy	
w	roku	specjaliści	w	dziedzinie	prawa,	medycyny,	finansów,	
dziennikarstwa,	architektury	oraz	wielu	innych	zwracają	się	
do	lokalnych	szkół	średnich,	oferując	studentom	poradnictwo	
zawodowe.	„Używamy	kluczowych	zalet	Rotary	-	naszych	
członków	i	ich	rozległych	sieci”,	mówi	Jong-Kang	Park	z	Rotary	
Club	w	Seulu,	przewodniczący	dystryktalnego	komitetu	ds.	
projektu	zawodowego.	„Studenci	uczestniczą	w	sesjach	
małych	grup	z	wybranym	przez	nich	specjalistą,	który	pomaga	
im	wytypować	konkretne	ścieżki,	którymi	będą	podążać	
w	przyszłości”.

| ROTARY NA śWIEcIE

Pierwsze dzieło 
Theodora Seuss 
Geisela (Dr Seuss) 
zostało odrzucone
27 razy, zanim 
znalazło wydawcę.
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| Dorota Wcisła, 
RC Elbląg Centrum 
Włodzimierz Bentkowski,
RC Zamość Ordynacki |

Podczas pobytu w Polsce z dzieć-
mi przebywały cztery opiekunki: 
dwóch psychologów, pedagog i le-

karz pediatra.
Trauma wojenna odcisnęła swoje pięt-
no także na tych najmłodszych. Obawa, 
niepewność, rozłąka, strata bliskiej oso-
by, to uczucia, które mają swoje skutki 
w codziennym zachowaniu tych dzieci.        
Blokady w kontaktach społecznych, 
brak pewności siebie, nerwice a także 
nadpobudliwość ruchowa to najczęstsze 
problemy tych, na pierwszy rzut oka, 
uśmiechniętych maluchów.
Psychologowie stosując terapię poprzez 
zabawę i ruch na świeżym powietrzu, 
a także indywidualną pracę z dziećmi, 
starają się niwelować powstałe zaburze-
nia psychosomatyczne.
– Dla tych dzieci to często jedyna okazja, 
aby wyjechać do innego kraju. – mówi 
organizator wypoczynku Ryszard Łuczyn 
z RC Zamość Ordynacki, przewodniczący 
Komitetu Międzykrajowego Polska-Ukra-
ina. – Przyjechały do nas dzieci z Kijowa, 
Dniepropietrowska, Lwowa, Charkowa, 
Użgorodu, Kobylaków, Mukaczewa oraz 
z miejscowości: Sumy, Żółkiew i Brody.

Nabór dzieci odbywa się za pośrednic-
twem Klubów Rotary na Ukrainie.
– To właśnie Kluby mają największe ro-
zeznanie na miejscu, wiedzą komu po-
magają, oraz jakim rodzinom i dzieciom 
potrzebna jest pomoc. – podkreśla Ry-
szard Łuczyn.
Wypoczynek dla dzieci z Ukrainy organi-
zowany jest w Polsce po raz czwarty. Co 
roku organizatorzy przygotowują wiele 
atrakcji. Podczas swojego pobytu dzieci 
zwiedziły m. in.: Kraków, Bukowinę Ta-
trzańską, Termy w Szaflarach, Zamek 
w Niedzicy, Kopalnię Soli w Wieliczce, 
Dolinę Chochołowską i kuźnię kowal-
stwa artystycznego. W czasie górskich 
wypraw zobaczyły m. in. wyciąg Haren-
dę, Gubałówkę, Małą i Wielką Krokiew. 
Nie zabrakło także zabaw na świeżym po-
wietrzu: gry w tenisa, badmintona, siat-
kówki, koszykówki, wspinaczki w parku 
linowym oraz kąpieli w basenie. 
Środki na organizację wypoczynku 
przeznaczył Dystrykt 2231 Polska. Swój 
wkład w to wydarzenie ma także Dys-
trykt 2350 ze Szwecji. W tegoroczną po-
moc włączyły się następujące kluby: RC 
Łódź, RC Szamotuły, RC Jelenia Góra, 
RC Puławy, RC Gdynia Orłowo, RC Lu-
blin Stare Miasto, RC Lublin Centrum, 
RC Sopot International, RC Katowice, 
RC Chełm, RC Lublin, RC Warszawa 
Konstancin, RC Warszawa Józefów, 

RC Elbląg Centrum, RC Gdańsk- So-
pot- Gdynia, RC Warszawa, kluby ukra-
ińskie: RC Użgorod Skala i RC Koszyce 
Classic oraz osoby fizyczne: Piotr Kulik 
z Bydgoszczy, Jarosław Mika i Jadwiga 
Karolczak z Warszawy.
Zbiórka grupy wyjeżdżającej do Zako-
panego odbyła się we Lwowie. W tym 
czasie grupą opiekowali się  Rotarianie 
z RC Lwów Leopolis – Włodzimierz Ko-
stur i Prezydent Klubu Bohdan Portakh 
z małżonką Anną. W drodze do Zakopa-
nego grupa zatrzymała się w Tuczępach, 
gdzie Rotarianin Marek Poździk z RC 
Jarosław ugościł wszystkich obiadem. 
W spotkaniu wziął także udział Regio-
nalny Przedstawiciel Gubernatora, Zbi-
gniew Dziedzic.
23 sierpnia, podczas wycieczki do Kra-
kowa, dzieci wraz z opiekunami wzięły 
udział w spotkaniu z Rotarianami. Go-
spodarzem pobytu w Krakowie był Ro-
tarianin Wiesław Adamczyk z RC Kra-
ków Zamek Niepołomice, który bardzo 
serdecznie zaopiekował się gośćmi 
i Rotarianami. Przy wspólnym obiedzie 
spotkali się przedstawiciele polskich 
i ukraińskich Klubów, także tych, które 
wsparły tę inicjatywę finansowo. W spo-
tkaniu wziął udział także Członek Za-
rządu RI Elekt Piotr Wygnańczuk, PDG 
Barbara Pawlisz, Gubernator D2350 
Szwecja Peter Eklund, PDG Janusz Po-

 Dzieci z Ukrainy w Polsce
Już po raz czwarty Rotarianie przygotowali dwutygodniowe (16-31 sierpnia 2017) kolonie dla 
dzieci z Ukrainy. W Zakopanem przebywało 26 ukraińskich dzieci z rodzin poszkodowanych 

w działaniach wojennych. Większość z nich to półsieroty. Każda z wojennych historii tych rodzin, 
jest smutna i bardzo wzruszająca.

Dzieci wraz 
z opiekunami 
i Rotarianami 

przed Kopalnią 
Soli w Wieliczce
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tępa i PDG Jan Wrana. Była to okazja 
do wspólnego spotkania i wzajemnych 
podziękowań. Dzieci otrzymały od Gu-
bernatora D2231 Jerzego Korczyńskie-
go czapki i plecaki z logo Rotary.
Tego dnia do grupy dołączyła pani Moni-
ka Łozińska, specjalny wysłannik Rotary 
International, fotografik i reportażysta 
z zamiarem przygotowania dokumenta-
cji o dzieciach, ich historiach, wrażeniach 
z polskich wakacji i atmosferze w czasie 
całego pobytu w Polsce. Pani Monika 
z wielką dbałością o szczegóły, przepro-
wadzała wywiady z dziećmi. Odbywało 
się to podczas sesji zdjęciowych, w trak-
cie których powstawały setki fotografii. 
Dzieci były zachwycone, przejęte, wszyst-
kie oczekiwały na swoją kolej i doceniały 
tę wyjątkową uwagę i długi czas poświę-
cony tylko im w trakcie osobnych sesji. 
Efektem tej pracy będzie artykuł w The 
Rotarian oraz reportaż na stronie www.
rotary.org. Na to jednak musimy pocze-
kać co najmniej do końca roku, bowiem 
zebrany materiał wymaga teraz przygo-
towania. Pani Monika została z dziećmi 
prawie do końca ich pobytu i żegnana 
była przez nie ze łzami w oczach. 
Na zakończenie pobytu PDG Janusz 
Potępa i Past Prezydent Klubu Marek 
Michalak w imieniu RC Kraków Wawel, 
podarowali dzieciom wyprawki szkolne, 
a Janina Modelska Zielonka (RC Kraków 
Zamek Niepołomice) przekazała słody-
cze i owoce.
Wszyscy uczestnicy wakacyjnego poby-
tu, wrócili szczęśliwie i bezpiecznie do 
domu, a z ukraińskiego Dystryktu 2232 
wpłynęły podziękowania za organizację 
tego przedsięwzięcia. 

Dzieci 
z Ukrainy 

podczas spaceru 
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| PDG Barbara Pawlisz
RC Sopot International |

W wydarzeniu wzięło udział 18 
uczestników: 8 z Polski i 10 
ze Szwecji. Szkolenie miało 

charakter case study, uczestnicy musieli 
stawić czoła konkretnej sytuacji, odgry-

wać role zaangażowanych stron i do tego 
komunikować się w języku angielskim.
Trenerami byli: PDG Kristofer Erlands-
son, Maria i Per Englund ze Sztokholmu 
oraz Sławomir Chmiel z RC Gdańsk Sopot 
Gdynia -  organizator całego szkolenia. 
Gośćmi wydarzenia byli: Dyrektor Elekt 
RI Piotr Wygnańczuk, DG Peter Eklund 

z D-2350 oraz PDG Barbara Pawlisz. 
Uczestnicy byli delegowani (i opłacani) 
przez pracodawców lub Kluby Rotary. 
Zgodnie twierdzili, że była to okazja do 
rozwoju umiejętności pracy w zespo-
le, wystąpień publicznych, planowania 
i myślenia strategicznego.
A oto kilka opinii:

RYLA 2017 - szkolenie
dla młodych liderów

W dniach 26-30 sierpnia w Hotelu Posejdon, na granicy Sopotu i Gdańska, odbyła się
II edycja RYLA, czyli treningu dla młodych liderów, zorganizowanego przez nasz Dystrykt 2231

we współpracy z Dystryktem 2350 Szwecja.

Michał
Lewandowicz, 
sponsorowa-
ny przez firmę 
Sprint S.A. Oka-
zja do ćwiczenia 
swobodnej inte-
rakcji co przydaje 
się w relacjach 
biznesowych. 
Nauczyłem się, 
jak prowadzić 
negocjacje, aby 
delikatnie nakie-
rować na właści-
we rozwiązania.

Jakub Wojcie-
chowski, RC 
Bydgoszcz Sta-
re Miasto. Pod-
czas tego szkole-
nia zrozumiałem 
jaka jest różnica 
pomiędzy liderem 
a menadżerem. 
Podobała mi się 
aktywna forma 
szkolenia, czuje 
się, że głowa 
naprawdę praco-
wała i ta wiedza 
zostanie.

Klara Höök ze 
Sztokholmu. 
Mój tata jest 
Rotarianinem. 
Zawsze pytałam, 
czy jest coś  dla 
mnie w Rotary 
no i jest RYLA. 
Studiuję nauki 
polityczne, public 
relations lecz 
interesuje mnie 
też zarządzanie 
i przywódz-
two. Scenariusz 
wymaga wiele 
zaangażowania 
– można powie-
dzieć, że to nauka 
poprzez działanie. 

Robin Spinelli 
ze Sztokholmu. 
Pracuję z uchodź-
cami i imigranta-
mi w Sztokholmie. 
Współpracuję 
z klubami Rotary, 
które finansują 
wiele moich pro-
gramów związa-
nych z uchodźca-
mi w Szwecji, ale 
przebywającymi 
w Zachodniej 
Saharze. Za-
przyjaźniłem się 
z Kristoferem Er-
landssonem, który 
zaproponował mi 
udział w szkole-
niu. Ucieszyłem 
się, bo jeszcze nie 
byłem w Polsce 
i wiele się na-
uczyłem w trakcie 
kursu. 

Julia Enström 
z Uppsali. Mój 
tata jest człon-
kiem RC Uppsala 
Linea, studiuję 
w Lund zarzą-
dzanie i  piszę 
pracę licencjacką. 
Szkolenie było jak 
gra, spotkałam 
ludzi z różnych 
kultur zarządza-
nia. Mówiliśmy 
o strategii, misji 
i wizji.

Margerie 
Fontenil,  
Rotaractorka 
z Saratowa 
(Rosja) - spon-
sorowana przez 
RC Stockholm 
Arlanda. Czuję, 
ze wrócę silniejsza 
i bardziej dojrza-
ła, bo wiele się 
nauczyłam. Moje 
cztery poprzednie 
szkolenia RYLA 
były zorientowa-
ne na integra-
cję, budowanie 
wspólnoty. Tutaj 
bardziej chodziło 
o umiejętności 
i myślę, że będę je 
wykorzystywać. 
Dużo otrzymałam 
od Rotary i chcia-
łabym wiele dać 
od siebie.

RYLA jest wiodącym projektem Komitetu Międzykrajowego Polska-Szwecja. W przyszłym roku w Gdańsku, 
na początku września, odbędą się kolejne warsztaty. Kluby proszone są o przesyłanie zgłoszeń.
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| Sydonia Ottlewska
EEMA 2017 Marketing Manager |

Dla obcokrajowców, szczegól-
nie dla tych z dalekich krajów 
Ameryki Południowej, Tajwanu, 

Australii – nasz kraj ciągle kojarzony 
jest z trudnym okresem komunizmu 
i wszystkimi jego następstwami. Dlate-
go zależało nam, aby naszym gościom 
pokazać współczesną Polskę – kraj od-
zyskanej wolności, dynamicznego roz-
woju i kreatywności, ojczyznę Chopina. 
Chcieliśmy, aby nasze narodowe sym-
bole, dziedzictwo, tradycja oraz przeła-
mująca bariery gościnność i zamiłowa-
nie do muzyki stały się udziałem gości 
z całego świata.

Serce konferencji
Organizacja międzynarodowej kon-
ferencji to duże przedsięwzięcie, któ-
re wymaga silnych podstaw. Dlatego 
wszystkie prace zaczęliśmy od tego, co 
najważniejsze – rotariańskich idei oraz 
przesłania konferencji i jej tożsamości.
Komitet organizacyjny wybrał 3 głów-
ne hasła, wokół których budowaliśmy 
całą komunikację:  POKÓJ, ODPOWIE-
DZIALNOŚĆ, PRZYWÓDZTWO.
Zatrzymaliśmy się nad każdą z tych warto-
ści osobno, aby pokazać jej wielowarstwo-
wość i proces propagowania jej wśród 
młodych uczestników wymian Rotary. Te 
trzy hasła finalnie stworzyły główne, naj-
ważniejsze przesłanie, które wyrażało się 

w zdaniu: Odpowiedzialne przywództwo 
w propagowaniu idei pokoju.

Wizerunek i komunikacja
Prace nad konferencją zaczęliśmy po-
nad rok wcześniej. Zależało nam, aby 
każdy element graficzny niósł ze sobą 
przesłanie i nie był przypadkowy. Tak 
powstało logo konferencji i wszystkie 
materiały wizerunkowe.
Na początku komunikacji, głównie za 
pośrednictwem Facebooka zabraliśmy 
naszych odbiorców w „podróż po Pol-
sce”. Pokazywaliśmy najpiękniejsze za-
kątki, krajobrazy, dziedzictwo naturalne 
i kulturowe, dynamiczne i nowoczesne 
miasta, zabytki oraz miejsca najważ-
niejszych wydarzeń w historii. Opo-
wiadaliśmy o polskiej kuchni i trady-
cjach związanych z polską gościnnością.  
Dzieliliśmy się muzyką Chopina. 
W kampaniach promocyjnych konferen-
cji brała także udział młodzież z Progra-
mu Wymiany Młodzieży podarowując 
nam tysiące polubień na FB. Wspólna 
praca i zaangażowanie całego zespołu 
spowodowały, że decyzję o przyjeździe 
do Polski podjęło aż 300 uczestników. 

Gorący wrzesień
Pierwsze dni września najbardziej poka-
zały nam siłę zespołu i cud synergii. Wza-
jemne wsparcie, dążenie do doskonałości 
i motywacja ze strony Komitetu Organi-
zacyjnego,  pozwoliły nam godnie przyjąć 
gości.  Już  w pierwszych chwilach mo-

gliśmy doświadczyć niezwykłej energii 
ludzi, dla których służba innym to życio-
wa misja. Konferencja, która powstała 
w ludzkich sercach i umysłach, a potem 
spełniła się w rzeczywistości, była zorga-
nizowana dla ludzi, którzy chcą dawać 
z siebie więcej z myślą o innych.

Radość bycia razem
Słowo, które najbardziej oddaje ducha 
konferencji to: RAZEM. Uczestnicy kon-
ferencji razem brali udział w warsztatach, 
wymieniali się doświadczeniami, szukali 
rozwiązań, szkolili się, aby móc dawać 
z siebie więcej, razem dzielili się proble-
mami i radościami. Osoby uczestniczące 
w Programie Wymiany Młodzieży, opo-
wiedziały o swoich doświadczeniach, 
dzięki którym ich życie zmieniło się na 
lepsze.
Konferencja EEMA przeszła do historii 
jako jedna z najlepszych w jakiej uczest-
nicy brali udział. Wspaniała atmosfera 
i cudowni ludzie dali nam siłę i motywa-
cję. Udział w konferencji stał się dla nas 
wszystkich bezcennym doświadczeniem. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc po-
kazać Dystrykt 2231 i nasz kraj w takim 
świetle. 
Duża część uczestników pojechała także 
na wycieczki do Krakowa, Oświęcimia, 
Wrocławia, Torunia, Gdańska i  Mal-
borka, aby dłużej cieszyć się atmosferą 
Polski.
Możemy z dumą pokazywać Polskę ca-
łemu światu.

65 Konferencja EEMA
Pierwszy raz w historii Dystrykt 2231 Rotary International został gospodarzem międzynarodowej 

konferencji organizowanej dla oficerów Programu Wymiany Młodzieży z  całego świata. 65 Konferencja 
EEMA odbyła się w dniach 8-10 września w Warszawie i zgromadziła uczestników z 35 krajów. 

W konferencji wziął udział  laureat Pokojowej Nagrody Nobla -  Prezydent Lech Wałęsa.
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ceremonii otwarcia 
wydarzenia
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| Włodzimierz Bentkowski
RC Zamość Ordynacki |

Pomysł tych spotkań wywodzi się 
z RC Urbino i tam w 2013 roku 
odbyło się pierwsze z nich. Kolej-

ne to Stambuł (2015) i w bieżącym roku 
Florencja. Podczas tego wydarzenia, 
Prezydent RC Florencja, Carlo Francini 
Vezzosi ogłosił, że następna konferen-
cja w 2019 roku odbędzie się w Za-
mościu, o czym z przyjemnością 
zawiadamiamy.
Nasz Dystrykt reprezentował RC 
Zamość Ordynacki. Spotkanie od-
było się w refektarzu bazyliki Santa 
Croce, zdobionym rewelacyjnymi fre-
skami Taddeo Gaddiego (1333). Przy-
było na nie wiele klubów z przeróżnych 
zabytkowych miast.
Tematem konferencji było świa-
tło. O naszych wrażeniach wzroko-
wych, sposobach oświetlenia, próbach 
i błędach czynionych we Florencji, tak-
że o ekonomicznych aspektach zużycia 
energii, mówili fachowcy – inżynierowie 
i architekci. Z uwagi na patronat UNE-
SCO, spotkanie zaczęło od interesują-
cego wykładu Dyrektora Regionalnego 

Biura Nauki i Kultury 
UNESCO, pani Any Luizy 

Thompson-Flores. Gościem 
i jednym z mówców był także Pre-

zydent Florencji, Dario Nardella.
Kolejna część konferencji to przedsta-
wienia klubów dotyczące ich dokonań, 
a także planów na przyszłość. Za dwa 
lata ma przecież odbyć się kolejna kon-
ferencja, a do jej przygotowania zgłosiły 
się Rzym, Wenecja i Zamość. Przeważy-
ła argumentacja Prezydenta RC Zamość 
Ordynacki, Anny Kaczmarczyk. Nie bez 
znaczenia była jej doskonała znajomość 
języka włoskiego. Prezydent RC Floren-

cja, Carlo Francini Vezzosi, ogłosił pod-
czas Gali w pałacu Borghese swoją decy-
zję – kolejna Konferencja w 2019 roku 
odbędzie się w Zamościu. Tym razem 
liczymy na udział innych polskich miast 
i wszystkich zainteresowanych proble-
matyką miejsc zabytkowych. Ostatnim 
akcentem spotkania było zwiedzanie 
ogrodów willi Bardini, uświetnione wy-
stępem „Sbandieratori Citta di Firenze”.
Przyjemnie było być gościem, teraz cze-
ka nas przygotowanie następnego spo-
tkania. Liczymy na pomoc Dystryktu 
oraz klubów z miast będących na liście 
UNESCO.

Konferencja miast UNESCO
odbędzie się w Zamościu

W ostatnich dniach kwietnia we Florencji odbyła się trzecia już konferencja miast, będących 
siedzibami klubów Rotary, a jednocześnie wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
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Przyjemnie 
było być gościem, 

teraz cze ka nas 
przygotowanie 

kolejnej Konferencji 
miast UNESCO

Poszukiwani!
Koleżanki i Koledzy mający pozytywne nastawienie do innych, energię, pomysły, czas oraz aktywne 
konto „My Rotary” i chcieliby  zaangażować się w działania wszelkich struktur dystryktalnych 
w kadencji 2018-2019 proszeni są o zgłaszanie się do Angeliki Przeździęk z Rc Warszawa Józefów 
(aprzedziek@wp.pl) lub bezpośrednio do mnie. Mile widziane są deklaracje, co do obszaru 
Waszego potencjalnego zainteresowania. Bardzo zachęcam także do zgłaszania osób, które spełniają 
powyższe kryteria, ale czują niechęć do formy samozgłoszenia. Obiecuję wszystkim ciekawy, pełny 
rotariańskich pozytywnych przygód, ale spokojny i przyjazny każdemu z Rotarian rok wspólnej pracy 
na rzecz polskiego Rotary w myśl Testu 4 Pytań. 

Łukasz Grochowski | Gubernator Elekt RC Warszawa Żoliborz |
l.grochowski@rotary.org.pl
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| Hanna Przezwicka
Rotaract Poznań |

Ta niewielka, zamieszkana przez 
zaledwie 3 tys. osób miejscowość, 
została zniszczona przez żywioł 

– 150 domów zostało uszkodzonych, 
w tym wiele przez zerwanie dachu. Po-
walonych zostało również około 8 hek-
tarów otaczającego wieś lasu, a także 
słupy elektroenergetyczne, przez co 
okolica była odcięta od prądu.
Z pomocą mieszkańcom wsi Rytel przy-
było wielu ludzi dobrej woli. Oprócz naj-
potrzebniejszego zaopatrzenia, takiego 
jak żywność dla ludzi i zwierząt gospo-
darskich, ofiarowywane są również ma-
teriały budowlane i usługi.
Ci, którzy, ze względu na odległość, nie 
mogą osobiście pomagać poszkodowa-
nym, ofiarowują wpłaty pieniężne. Tak 
postąpili Rotarianie z dwóch poznań-
skich klubów: RC Poznań i RC Poznań-
Starówka. Oba kluby przekazały po 2 

tys. złotych na specjalnie utworzone na 
ten cel konto Stowarzyszenia na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Rytla i okolic „Na-
szym Dzieciom” - „NAWAŁNICA”.
Kwoty te przeznaczone zostaną na po-
moc mieszkańcom. Finansowanie jest 

pilnie potrzebne ze względu na zbliżają-
ce się jesienne i zimowe chłody.

Źródła: Przy sporządzaniu artykułu 
wykorzystano informacje z portali 
www.wp.pl oraz www.tvn24.pl

Zbieramy środki na pomoc dla poszkodowanych
Zarząd RC Gdańsk Sopot Gdynia, 

w imieniu całego klubu, podjął 
uchwałę o pomocy dla najbardziej po-
szkodowanych, w sierpniowej nawał-
nicy, jaka dotknęła m.in. województwo 
pomorskie.
Nie możemy i nie chcemy stać obojętnie 
w obliczu ludzkiego nieszczęścia – wiel-
kiej ludzkiej tragedii. Tu na miejscu, 
mamy możliwość na własne oczy prze-
konać się jakie spustoszenia poczynił 
żywioł i jaki bezmiar ludzkich nieszczęść 
się z tym wiąże.
Naszym celem jest pomoc najbardziej 
potrzebującym w gminie BRUSY w po-
wiecie chojnickim.
W tej właśnie gminie żywioł zniszczył 
i odebrał wielu ludziom dorobek ich ży-
cia. Na około 3.300 budynków miesz-
kalnych, ponad 800 zostało poważnie 
uszkodzonych. Swoje domy musiało 
opuścić ponad 50 rodzin. Odnotowa-
no również liczne straty w budynkach 
gospodarczych (ponad 1050 zgło-
szeń). Wystąpiły niewyobrażalne straty 

w uprawach rolnych i leśnych. 
Jak poinformował nas Witold Ossowski 
Burmistrz Gminy Brusy –  jest to gmina 
najbardziej poszkodowana pod wzglę-
dem uszkodzeń domostw mieszkańców. 
Burmistrz Gminy Brusy apeluje o pomoc 
finansową oraz rzeczową. Dla poszko-
dowanych w nawałnicy najbardziej po-
trzebne są teraz: środki czystości (przede 
wszystkim proszki do prania), materiały 
budowlane (dachówki, blachy, cement, 
pustaki, wełna, płyty kartonowo – gip-
sowe, farby itp.). Niezbędna jest przede 
wszystkim pomoc firm budowlanych, 

które zaangażowałyby się w pomoc od-
budowy domów.
RC Gdańsk Sopot Gdynia utworzył spe-
cjalne konto pod nazwą „SOS Rotary”, na 
które to konto zbierane są środki finan-
sowe od darczyńców.
Jako klub przeznaczyliśmy już na ten cel 
10 000 zł z naszych środków, jak również 
na ten cel  przeznaczony zostanie dochód 
z Charytatywnego Turnieju Golfowego. 
Zachęcamy kluby oraz Rotarian do włą-
czenia się do naszej akcji pomocy dla naj-
bardziej poszkodowanych.
Podaję numer konta, na który 
można wpłacać pieniądze: Rotary 
Club Gdańsk Sopot Gdynia, nr konta 54 
1440 1026 0000 0000 1564 8546. 
Wpłata tytułem: „darowizna SOS 
Rotary pomoc dla poszkodowanych 
w nawałnicy”. W przypadku pytań, pro-
szę kontaktować się pod adresem mail:
maciej.waniewski@neret.com.pl.
Maciej Waniewski 
Prezydent 2017/2018
RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

Poznańskie Kluby Rotary dla wsi Rytel
Na początku sierpnia tego roku, nad Polską przeszły niespotykane dotąd wichury. Skutki tego 

groźnego zjawiska meteorologicznego szczególnie dotkliwie odczuli mieszkańcy położonej, 
niedaleko Borów Tucholskich, wsi Rytel.
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Szkody 
jakie 

przyniosła 
nawałnica są 

ogromne

Przygnębiający 
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przejściu 
żywiołu
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| Ewa Czułowska
RC Olsztyn Varmia |

Panie zostały poddane profesjo-
nalnym zabiegom kosmetycz-
nym. Nie wszystkie miały siłę 

i chęć, by oddać się w ręce przybyłych 
gości. Te, które spróbowały, były za-
chwycone! Delikatny makijaż i od-
świeżona fryzura sprawiły, że panie 
choć na chwilę mogły przestać myśleć 
o tym, jak bardzo są chore. W tym 
momencie myślały tylko o tym, jak 
pięknie wyglądają. I dokładnie o to 
chodziło!

Wszyscy byli wzruszeni i pełni podziwu, 
zarówno dla pacjentek hospicjum, jak 
i dla pań tam pracujących. Każda, bez 

wyjątku, otrzymała bukiecik od kwia-
ciarni „W te pędy” oraz życzenia płynące 
z głębi serca.

– Każdemu należy się odrobina rado-
ści, miłości i ciepła. Wyznając tę za-
sadę, wpadłam na pomysł, by z okazji 
Dnia Kobiet – 8 marca, zorganizować 
wspólnie z Rotary Club Olsztyn Var-
mia wizytę w hospicjum w Olsztynie 
i przynieść odrobinę radości pacjent-
kom tej placówki – mówi Dorota Gil
-Kowalska, właścicielka studia kosme-
tycznego Hedene.

Pani Dorota to specjalistka od makijażu 
permanentnego, stale podnosząca swo-
je kwalifikacje. To pasja jej życia, co po-
twierdzają zadowolone klientki. 

Tej dobrej energii jest tak dużo, że do 
projektu Dnia Kobiet w Hospicjum 
dołączyła pani Agnieszka Dutkowska, 
właścicielka Fryzjerni – nowego miej-
sca na mapie Olsztyna. Pani Agnieszka 
to nie tylko doskonały fryzjer i specja-
lista od stylizacji fryzur, ale i trycholog.

– Dzięki takim projektom poznaje-
my cudownych ludzi chcących dzielić 
się prywatnym i zawodowym czasem, 
swoim i pracowników, a takie działanie 
zasługuje na uznanie. Tym bardziej, że 
sprawa nie jest łatwa, wie to każdy kto 
był kiedykolwiek w hospicjum. War-
ci jesteśmy tyle, ile potrafimy z siebie 
innym dać – mówi Anna Ciesielska, 
Past Prezydent Rotary Club Olsztyn 
Varmia. 

Salon piękności 
w olsztyńskim hospicjum

Tegoroczny Dzień Kobiet okazał się szczególny dla pacjentek Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana 
Pawła II w Olsztynie. Pojawił się tam profesjonalny zespół kosmetyczek, makijażystek i fryzjerek, 

a wszystko po to, by pobyć razem z pacjentkami hospicjum, posłuchać, porozmawiać oraz 
przypomnieć, że nadal są pięknymi kobietami i choć na chwilę pomóc im zapomnieć o chorobie.

Dzięki wizycie 
specjalistów od 

upiększania, pacjentki 
hospicjum choć na 

chwilę mogły przestać 
myśleć o chorobie
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| Jarosław Kowalski
RC Olsztyn |

Cele te to m.in. zrealizowanie 
światowego matching grantu, 
polegającego na zakupie specja-

listycznego aparatu USG, potrzebnego 
do diagnozowania osób w stanie śpiącz-
ki, dla powstającej w Szpitalu Uniwer-
syteckim w Olsztynie, Kliniki Budzik 
dla Dorosłych. Taki cel postawił sobie, 
wspólnie z Zarządem RC Olsztyn, Pre-
zydent klubu, Krzysztof Marczak, który 
uroczyście otworzył Majówkę i opowie-
dział o naszym planie.
Wszystko zaczęło się na połączonym 
balu trzech klubów Rotary z Warmii 
i Mazur – RC Bartoszyce Lidzbark 
Warmiński, RC Giżycko i RC Olsz-
tyn, podczas którego udało się zebrać 
pierwszą pulę środków.
Majówka, to od lat największa rotariań-
ska impreza masowa w Polsce i duże 
wydarzenie w stolicy Warmii i Mazur, 
Olsztynie. To głównie pokazy sprzętu 
lotniczego zaprzyjaźnionego Aeroklu-
bu Warmińsko-Mazurskiego w olsztyń-
skich Dajtkach. Na płycie lotniska, od 
lat, w połowie maja, organizowany jest 
ten piknik rodzinny. W tym roku, przy 
pięknej pogodzie, akompaniamencie 
zespołów muzycznych i artystycznych, 
przygotowanych przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Olsztynie, nasi goście mogli 
nacieszyć się wspaniałą piknikową at-
mosferą, skorzystać z loterii fantowej 
oraz spróbować smakołyków w strefie 
food trucków.
Oprócz lotników wspierali nas jak 
zwykle policjanci garnizonu olsztyń-
skiego, a także strażacy, którzy za-
prezentowali pokaz sprawności 
i wyszkolenia oraz ratownicy medycz-
ni z Wojewódzkiego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, z pokazami 
ratownictwa medycznego. Mieliśmy 

do dyspozycji symulator dachowa-
nia z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. Staraliśmy się zachęcać 
naszych gości do aktywności fizycznej. 
Zaczęliśmy od zawodów biegowo-ro-
werowych EkoStart, prezentowała się 
też Planeta Formy z pokazem tram-
polin. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska zorganizował akcję eko-
logiczną – Obudź Borsuka. Zachęcali-
śmy do wzięcia udziału w rozgrywkach 
siatkówki dla młodzików.
Członkowie Rotary Club Olsztyn, 
w tym czasie prowadzili kwestę przy 
bramach pieszych i wjazdowych, 
a bardziej strudzeni, po zakończeniu 
służby, mogli poczęstować się smako-
łykami przygotowanymi przez nasze 
nieocenione partnerki życiowe. Jed-
nocześnie na scenie prezentowali się 
Walerek Ostrowski z zespołem Wa-
lersi, No Ogar Crew, uczniowie Szkoły 

Muzycznej Yamaha, Green Hill oraz 
Łukasz Jędrys i zespół Po Godzinach.
Na lotnisku Aeroklubu gościło kilka 
tysięcy osób. Organizatorami Majówki 
byli RC Olsztyn i Aeroklub Warmińsko
-Mazurski. Sponsorsko wspierali nas: 
Grupa DBK, Hyundai Daszuta oraz 
TUiR Warta.
Naszymi partnerami byli: Aeroklub 
Warmińsko-Mazurski, Rotary Club 
Varmia Olsztyn, Rotaract Olsztyn, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Olszty-
nie, Miejski Ośrodek Kultury w Olszty-
nie oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw 
Kulturalnych.
Patronat honorowy nad Majówką ob-
jęli: Wojewoda Warmińsko–Mazur-
ski, Artur Chojecki, Marszałek Woje-
wództwa Warmińsko–Mazurskiego, 
Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

XIII Rotariańska Majówka 
Lotnicza dla Budzika

Na lotnisku Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego 21 maja 2017 roku odbyła się XIII Rotariańska 
Majówka Lotnicza w Olsztynie. Udało się nie tylko zrealizować jej zamierzenia, ale co 

najważniejsze, osiągnąć cel – zebrać środki potrzebne na realizację planów, jakie postawił sobie 
Rotary Club Olsztyn.

Członkowie 
RC Olsztyn 
kwestowali 

podczas 
Majówki
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| Ewa Czułowska
RC Olsztyn Varmia |

W Centrum Rekreacyjno-Spor-
towym Ukiel w Olsztynie, 20 
maja 2017 roku zaroiło się 

oduciekających panien i panów mło-
dych, stanowiących temat przewodni 
tegorocznej, cyklicznej Charytatywnej 
Sztafety Integracyjnej „O co biega?”. 
Obok RC Olsztyn Varmia, organizato-
rem było Centrum Rekreacyjno-Spor-
towe Ukiel, zaś patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Szczytne cele
Celem sztafety była integracja społecz-
na niepełnosprawnych sportowców 
startujących w Olimpiadach Specjal-
nych, a także wszystkich osób niepełno-
sprawnych, uprawiających sport. Dzięki 
aktywności i udziałowi w cyklicznych 
zawodach, budują oni w sobie poczu-
cie własnej wartości oraz zaczynają do-
strzegać cel swojej rehabilitacji. Olim-
piady pomagają im stać się osobami 
aktywnymi nie tylko fizycznie, ale także 
społecznie.
Celem finansowym sztafety  była zbiór-
ka funduszy na wyposażenie sali gimna-
stycznej i siłowni Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Kornela 
Makuszyńskiego w Olsztynie.

Niełatwo, ale wesoło
5–osobowe drużyny miały do pokona-
nia trasę podzieloną na 5 pętli, około 
1 550 metrów każda. W biegu wzięło 
udział w sumie 170 zawodników, w tym 
około 40 podopiecznych SOS-W. Pod-
czas imprezy możliwe było zdobycie 

umiejętności manewrowania wózkiem 
inwalidzkim oraz uzyskanie informacji, 
jak i kiedy pomagać osobom z niepełno-
sprawnością ruchową.
W końcowej ocenie był brany pod uwa-
gę nie tylko czas dotarcia do mety, ale 
również strój, stopień zintegrowania 
drużyny oraz wytrwałość.
Dla najlepiej przebranych drużyn prze-
widziano specjalne nagrody, dlatego 
można było podziwiać mnóstwo kolo-
rowych,  niezwykle pomysłowych  prze-
brań, m.in. balonową suknię ślubną. 

W biegu wzięła udział drużyna „Biegu 
na sześć łap”, z psami z olsztyńskiego 
schroniska w składzie.
Najszybszy był Pszczółkowski Team 
w składzie: Klaudia Jakubowska, Mar-
cin Jackowski, Norbert Kaczan, Kata-
rzyna Lipnicka oraz Ewa Rutkowska, 
zaś drużyną najlepiej przebraną, „Bieg 
na 6 łap” w składzie: Monika Dąbrow-
ska, Kasia Ratuszyńska, Dorota Brona-
kowska, Dorota Onisk i Agnieszka Lan-
kowska-Klemt. Gratulujemy!

Atrakcje i nagrody
Całe wydarzenie  w profesjonalnym 
stylu  poprowadzili członkowie klubów 
RC Olsztyn Varmia – Anna Konopiel-
ko-Gołaś, zawsze skora do pomocy 
i wrażliwa na krzywdę ludzką oraz RC 
Olsztyn – Aleksander Radziun, którego 
dewizą życiową jest zarażanie wszyst-
kich swoją pozytywną energią. Walczy,  
aby wyrównać szanse edukacyjne dzie-
ci i młodzieży z biednych rodzin i po-
maga im w realizacji ich pasji. Zawsze 
otwarty i szczery, bezinteresowny dzia-
łacz społeczny.
Każdy uczestnik biegu otrzymał medal 
pamiątkowy, a na wszystkich kibicują-
cych, małych i dużych, czekało mnóstwo 
atrakcji, m.in. koncert dziecięcego ze-
społu „Krew pot i łzy”.
Sukces imprezy (zebrano łącznie 8.400 
zł), energia uczestników, kibiców i oczy-
wiście dzieci, dla których to wszystko 
było zorganizowane, motywują organi-
zatorów do dalszej pracy i dlatego już 
zapraszamy na IV edycję sztafety „O co 
biega?” w 2018 roku!

O co biega?

Uczestnikom 
sztafety 

nie brakowało 
fantazji w kwestii 

doboru stroju
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I Charytatywny Wyścig Kaczek w Bydgoszczy
I Bydgoski Charytatywny Wyścig Kaczek Rotary, zorganizo-
wany przez RC Bydgoszcz Stare Miasto, odbył się 23 czerwca 
2017 roku. Podczas akcji udało się zabrać 5 tysięcy zł dla niepełnosprawnych sportowców na przygotowania do Igrzysk 
Paraolimpijskich w Tokio w 2020 roku.
9 października, podczas spotkania Klubu, Rotarianie przyznali stypendia dla niepełnosprawnych sportowców, w wyso-
kości 250 zł/miesiąc przez okres 5 miesięcy. Beneficjentami są: Paulina Przywicka-Puziak, Tomasz Pauliński, Dariusz 
Szymczak oraz Mariusz Siewierski. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w I Bydgoski Charytatywny Wyścig Kaczek, 
a stypendystom życzymy wielu sukcesów.  Anna Roszewska-Szatkowska, RC Bydgoszcz Stare Miasto

Wyścig cieszył 
się dużym 

zainteresowaniem 
mieszkańców 
Bydgoszczy

RC BYDGOSZCZ STARE MIASTO

Fo
t.

 J
ak

ub
 S

za
tk

ow
sk

i, 
R

C
 B

yd
go

sz
cz

 S
ta

re
 M

ia
st

o

III Rotariański Wyścig Kaczek na Krznie

Już po raz trzeci, 18 czerwca 2017 roku RC Biała Podlaska 
zorganizował charytatywny wyścig kaczek na rzece Krznie. 
Wydarzenie cieszy się rosnącą popularnością wśród miesz-
kańców Białej Podlaskiej i przybiera formę pikniku rodzin-
nego. Dzięki temu udaje się zebrać coraz więcej pieniędzy na 
rzecz potrzebujących, tym razem, łącznie 20 tys. dla dzieci 
autystycznych przy Stowarzyszeniu „Wspólny Świat”. 
W tym roku, w wyniku pozyskania wielu sponsorów, na 
uczestników wyścigu czekało mnóstwo nagród, najważniej-
sze z nich to kino domowe, rower i tablet. Były to nagrody za 
zdobycie I, II i III miejsca, specjalna nagroda czekała też na 
właściciela ostatniej kaczuszki, a był nią widokowy lot samo-
lotem, ufundowany przez firmę Piotrans.
Na starcie wyścigu stanęło ponad tysiąc gumowych kaczu-
szek, wiele z nich pięknie zdobionych przez swoich właści-
cieli. Po wrzuceniu do wody zmierzały do mety, a zagubio-
ne po drodze były „wypłaszane” z szuwarów przez ciężko 
pracujących wolontariuszy. Po ogłoszeniu zwycięzców, po-
zostałym uczestnikom przypadły nagrody będące wyni-
kiem publicznego losowania na scenie. Niespodzianką uro-
czystości był wzruszający gest Poli i Martynki Harasimiuk, 
które oddały wygraną przez siebie nagrodę główną. Dzięki  
nim kino domowe powędrowało do dzieci autystycznych.
Po trzech dniach nastąpiło podsumowanie III Rotariańskie-
go Wyścigu Kaczek i przekazanie przez Prezydenta kadencji 
2016/2017, RC Biała Podlaska, Marka Łysakowskiego, sym-
bolicznego czeku na 20 tys. zł na rzecz dzieci autystycznych, 
Stowarzyszeniu „Wspólny Świat”.
Warto dodać, że po poprzednich wyścigach RC Biała Podla-
ska przekazał na rzecz dzieci odpowiednio 13 tys. i 17 tys. zł.
Niech zatem mottem Rotariańskiego Wyścigu Kaczek nadal 
pozostanie: „Pomagać to wielka satysfakcja”.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

RC BIAŁA PODLASKA
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kaczek emocji 
nie zabrakło
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Plener w Bartoszycach
W dniach 19-24 czerwca 2017 r. odbył się pierwszy ple-
ner rzeźbiarsko-malarski zorganizowany przy wsparciu 
RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, w dworze Wioletty 
i Piotra Gołombiowskich, w Wirwiltach koło Bartoszyc.
Grupa rzeźbiarzy i malarzy, zaproszonych przez gospo-
darzy obiektu stworzyła prawdziwe działa sztuki. Pod-
czas wydarzenia odbył się także mini plener malarski 
dla dzieci. Ich prace zostały zlicytowane podczas czwart-
kowego spotkania w Wirwiltach. Nabywcami byli rodzi-
ce, a klub zgromadził z licytacji kwotę 2.050 zł, prze-
znaczając ją na zakup pieca konwekcyjnego dla SOSW 
w Bartoszycach.
W sobotę 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończe-
nie pleneru. Prezydent RC Bartoszyce-Lidzbark War-
miński, podziękował artystom. Dzieła, które stały się 
własnością klubu, będą wystawiane na licytacje, a po-
zyskane środki zostaną przeznaczone na realizowane 
przez Klub projekty. Redakcja

Podarunki dla dzieci osób osadzonych

RC Warszawa Fryderyk 
Chopin po raz kolej-
ny zorganizował Dzień 
Dziecka dla dzieci osób 
osadzonych w więzie-
niu, na warszawskim 
Grochowie. 
Rotarianie sprawili dużą 
radość maluchom, orga-
nizując dla nich słodki 
poczęstunek. Joanna Ci-
chacka i Joachim Fran-
ke przekazali wiele sło-
dyczy dla najmłodszych.  Łącznie obdarowanych zostało 
75 dzieci.
W przyszłości RC Warszawa Fryderyk Chopin, planuje 
być sponsorem placu zabaw dla dzieci, które czekają na 
odwiedziny osadzonych w więzieniu rodziców. Cieszymy 
się, że chociaż w taki sposób możemy sprawić, aby na 
twarzach dzieci pojawił się uśmiech.
Monika Rosińska, RC Warszawa Fryderyk Chopin

Wernisaż w Gorzowie
30 czerwca 2017 roku w gorzowskim Spichlerzu, odbył się 
wernisaż obrazów Jerzego Zgorzałka. RC Gorzów Wiel-
kopolski, na prośbę artysty, współorganizował wystawę.
Pan Jerzy mieszka w Gorzowie od kilku lat, zdążył już 
namalować wiele klimatycznych obrazów przedstawiają-
cych to miasto.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta 
Gorzowa Wlkp. – Jacek Wójcicki. RC Gorzów Wielkopol-
ski miał silną reprezentację,  a piękną przemowę wygłosił 
Robert Gorbat. Artysta obiecał podarować obraz na au-
kcję, która będzie miała miejsce podczas kolejnego balu 
charytatywnego organizowanego przez gorzowski Klub.
Krystyna Baj-Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski

RC BARTOSZYCE LIDZBARK WARMIńSKI

RC WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN

RC GORZóW WIELKOPOLSKI
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Od lewej: 
Florian i Maryla 
Florczak, Jerzy 

Zgorzałek- artysta, 
Teresa i Robert Gorbat, 

Jerzy Pawluk - małżonek 
członkini Klubu 

Krystyny Baj 
-Pawluk

Dzieci 
podczas 
zabawy

Artyści 
podczas 
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Z wizytą we Francji
W dniach od 24-28 maja 2017 
roku, grupa, reprezentująca RC 
Lublin Centrum (6 osób), udała 
się na zaproszenie Prezydenta Klubu 
Philippe Surowka do RC Chateau- Thier-
ry D1670, do francuskiej Szampanii. W spotkaniu uczest-
niczyli też Rotarianie z Holandii i Niemiec. Inicjatorką 
i współorganizatorką spotkania była Marguerite Szyc - 
Prezydent sekcji francuskiej Komitetu Polska – Francja.
W czasie pobytu we Francji, odbyła się uroczysta Gala, na 
której wystąpili prezydenci wszystkich czterech klubów 
Rotary, omawiając bieżące dokonania i programy na naj-
bliższą przyszłość. 
W Paryżu, mieli również okazję być gośćmi Nicole Capo-
ulade i Yvonne Kochańskiej – Prezydenta i sekretarza RC 
Paris Montmartre D1660, które zgotowały piękne przyję-
cie dla rotariańskich gości.
Wizyta we Francji pozwoliła na wzajemną wymianę do-
świadczeń i zaowocowała zaproszeniami do współpracy 
i międzyklubowych odwiedzin.
Jacek Telenga, RC Lublin Centrum 

RC LUBLIN CENTRUM
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Od lewej: Philippe 
Surowka - RC Chateau 
Thierry-Francja, Peter 

Keur-RC Nunspeet-
Holandia, Tilman Behrens-

RC Warendorf -Niemcy, 
Jacek Telenga -RC 

Lublin Centrum
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Rotariańskie pompy ratują życie
 
Dzięki staraniom RC Lublin Centrum 
zakupiono 6 zestawów pomp dla 
pacjentów z Lubelszczyzny, którzy 
cierpią na zespół krótkiego jelita.
Jest to dokuczliwa choroba, bę-
dąca najczęściej skutkiem chi-
rurgicznego usunięcia znacznej 
części lub całego, jelita cienkiego. 
Dolegliwość ta uniemożliwia chorym 
normalne funkcjonowanie. Żyją wyłącz-
nie dzięki specjalnym preparatom i urządzeniom do żywienia pozajelitowego. Podłączenie do kroplówki żywieniowej unie-
możliwia opuszczenie domu, czy szpitala. Posiłki przygotowuje się w specjalnym worku i podaje dożylnie przez cewnik, 
przez kilkanaście godzin dziennie. Ten sposób postępowania pozostaje dla nich jedyną szansą na przeżycie.
Komfort życia osobom chorym na zespół krótkiego jelita może poprawić specjalna pompa, którą da się przenosić na przy-
kład w plecaku. Chorzy odzyskują swobodę przemieszczania się, utrzymują kontakty towarzyskie, chodzą do szkoły, stu-
diują, zakładają rodziny i podejmują pracę zawodową.
Istotną przeszkodą dla pacjentów, którzy powinni posiadać to urządzenie, są względy finansowe. NFZ refunduje jedynie 
preparaty lecznicze i żywieniowe.
Lubelscy Rotarianie przekazali 6 zestawów pomp Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo 
„Mogą Żyć”. W imieniu tej organizacji podziękowanie przekazali: Iza Bylińska oraz dr Przemysław Matras. Grupa pacjen-
tów pilnie potrzebująca takiej pomocy liczy jeszcze nadal kilkanaście osób.  
Znaleźli się także inni sojusznicy. Lubelska Akcja Charytatywna zakupiła i przekazała chorym 2 komplety mobilnych pomp 
infuzyjnych.
Lubelscy Rotarianie zwrócili się do polskich i zagranicznych klubów Rotary, z prośbą o wsparcie tego dzieła i liczą na życz-
liwą uwagę. Zbigniew Miazga, RC Lublin Centrum

RC LUBLIN CENTRUM

Przedstawiciele 
RC Lublin Centrum, 
od prawej: Andrzej 
Pożarowski, Marek 

Danelczyk, Jerzy Kargol 
i Władysław Danelczyk 
przekazują na ręce Izy 
Bylińskiej pompy dla 

Stowarzyszenia 
„Mają Żyć”.

XV Regaty o Puchar Gubernatora 
W dniach 18-21 maja 2017 r., odbyły się organizowane cy-
klicznie przez RC Giżycko - XV Regaty o Puchar Guberna-
tora Dystryktu 2231 i Memoriał Jacka Nankiewicza. 
W zawodach uczestniczyło 18 załóg, m.in. 6 z Litwy, oraz 
Rotarianie z Warszawy, Szczecina, Gdańska, Olsztyna, 
Bartoszyc, Grudziądza i Giżycka. Wśród uczestników 
znalazł się też Rotarianin z Izraela.
Wydarzenie otworzył uroczyście prezydent Rotary Club 
Giżycko Jacek Ciechanowicz. W uroczystości wzięli 
udział: zastępca burmistrza Giżycka Roman Łożyński, 
wójt gminy Giżycko Marek Jasudowicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Giżycku, Cezary Piórkowski oraz do-
wódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen bryg. 
Jarosław Gromadziński.
Sportowy duch rywalizacji oraz atmosfera rotariańskiej 
przyjaźni towarzyszyła wszystkim podczas całych regat.
Jarosław Majkowski, RC Giżycko 

Chodziki i tablice interaktywne dla Giżycka
3 sierpnia 2017 roku w giżyckiej Ekomarinie – Rotarianie 
z RC Giżycko przekazali nieodpłatnie dla niepełnospraw-
nych mieszkańców miasta i powiatu, 30 wózków (chodzi-
ków) pomocniczo rehabilitacyjnych o wartości 42 tys. zł.
Są to urządzenia używane, pozyskane od niemieckich 
Rotarian, w bardzo dobrym stanie technicznym. Wózki 
trafiły do Giżycka za pośrednictwem RC Warszawa City. 
Dzięki giżyckiemu klubowi Rotary do Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Giżycku, trafiła również tablica 
interaktywna wraz z laptopem i niezbędnym oprogra-
mowaniem pomocnym przy nauce języka angielskiego. 
Urządzenia o wartości 11,5 tys. zł również przekazał RC 
Warszawa City. Jeszcze jedna tego typu tablica – jako dar 
Rotary – trafi wkrótce do Międzyszkolnej Bazy Sportów 
Wodnych w Giżycku.
Jarosław Majkowski, RC Giżycko

RC GIŻYCKO RC GIŻYCKO I RC WARSZAWA CITY
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SOS dla życia, zdrowia i uszkodzonego zęba
RC Zamość Ordynacki rozpoczął długofalową akcję związaną z ochro-
ną zdrowia. Jej inauguracja miała miejsce 19 marca 2017 roku w za-
mojskiej galerii handlowej „Twierdza”, w przeddzień Światowego Dnia 
Zdrowia Jamy Ustnej.
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku szkolnym. Projekt ma dwa 
równoległe wątki: SOS dla uszkodzonego zęba i SOS dla zdrowia i ży-
cia. Pierwszy otrzymał honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka, 
Marka Michalaka oraz Prezydenta Miasta Zamość, Andrzeja Wnuka, 
zaś drugi dopiero o to zabiega.
Duszą przedsięwzięcia są Rotarianie – Małgorzata i Andrzej Górscy, 
prowadzący Centrum Stomatologii Estetycznej ”Multimed” w Zamo-
ściu, a w wydarzenie inaugurujące projekt zaangażowane były także 
Zespół Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej i Szkoła Muzyczna 
„Yamaha”.
Spotkanie w „Twierdzy” było początkiem projektu. Kolejne zajęcia 
odbywają się w szkołach zgłaszających swój akces. Pierwsza część po-
święcona jest sposobom postępowania z uszkodzonym zębem i higienie 
jamy ustnej, druga to szkolenie z szeroko pojętej pierwszej pomocy.
Dzieci otrzymują instrukcję formatu legitymacji, z jasną i krótką informacją, dotyczącą postępowania w nagłych przypadkach.
Zajęcia prowadzą wykwalifikowana higienistka stomatologiczna i ratownik medyczny. Cieszą się one bardzo dobrą opinią 
wśród kadry nauczycielskiej. Zrealizowaliśmy już kilkanaście takich wydarzeń w szkołach podstawowych i już zaplanowa-
ne są kolejne. Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Statuetka SUKCES wręczona
11 kwietnia RC Gorzów Wielkopolski 
wręczył Statuetkę SUKCES. Jest to 
nagroda przyznawana co roku oso-
bie z regionu, która osiągnęła suk-
ces w kulturze, sztuce, sporcie czy 
przedsiębiorczości. Tegorocznymi 
laureatami zostali Państwo Maria 
i Krzysztof Szupilukowie.
Tegoroczni laureaci kierują Zespo-
łem Tańca Ludowego „Mali Go-
rzowiacy”, który działa od 1981 r. 

w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Gorzowie i li-

czy obecnie około 180 artystów. Pan Krzysztof jest kierownikiem zespołu 
i choreografem, Pani Maria – kierowniczką artystyczną i choreografką.
Państwo Szupilukowie stawiają na rozwój psychiczny, fizyczny i kul-

turalny wychowanków, dążą do rozbudzenia w podopiecznych zain-
teresowań w dziedzinie muzyki i tańca. W zespole kultywowane są 
polskie zwyczaje i tradycje. Ważnym celem ich działalności jest pro-
pagowanie polskiego dziedzictwa kulturalnego w Polsce i na świecie. 
Promując nasz kraj na międzynarodowych scenach muzycznych „Mali 
Gorzowiacy” stali się rozpoznawalna marką i zyskali miano ambasadora 

polskiej kultury.
Najważniejsze osiągnięcia „Małych Gorzowiaków” i Państwa Szupiluków ostatnich lat to: zdobyta 

w 2006 roku odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu „Za-
służony dla Kultury Polskiej”. W 2013 roku Maria i Krzysztof Szupilukowie, na wniosek dzieci 
z Zespołu, zostali odznaczeni Orderem Uśmiechu, a w 2016 otrzymali Złoty Krzyż Zasługi od Pre-
zydenta RP.
Statuetką SUKCES pragniemy podziękować laureatom za pełną pasji i profesjonalizmu pracę oraz 
za nieustanne promowanie bogactwa polskiego dziedzictwa kulturowego.

Krystyna Baj – Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski

RC GORZóW WIELKOPOLSKI

RC ZAMOść ORDYNACKI
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Stoją 
od lewej: 

pierwszy rząd - 
Henryk Walorek, Maria 
i Krzysztof Szupilukowie 

- laureaci Statuetki SUKCES, 
Krystyna Baj-Pawluk, Jolanta 
Walorek, drugi rząd - Bożena 

Bohdanowicz, Maryla i Florian 
Florczak, Grażyna Burlaga, 

trzeci rząd - Bogusław 
Bohdanowicz, Jerzy 

Burlaga
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Lawina dobra
– czyli jak powstał mural
Kiedy, jako członkinie RC Gdy-
nia Orłowo, odwiedziłyśmy po raz 
pierwszy dzieci ze świetlicy socjo-
terapeutycznej Familia, ujrzałyśmy 
obskurną i ponurą sień. Postanowi-
łyśmy, że zmienimy to miejsce i na 
ścianie przedsionka powstanie mu-
ral, który zaprojektują dzieci. Gdyń-
skie Stowarzyszenie Familia i same 
dzieci przyjęły pomysł z radością, ale 
i z pewnym powątpiewaniem.
Pan Jacek Piątek, plastyk miejski Gdyni, powiedział, że zrobi to osobiście. Pro bono! Mieszka z rodziną na 
Grabówku i pragnie zrobić coś dobrego dla swojej dzielnicy.
Żona pana Jacka, pani Aneta, także artystka, podjęła się prowadzenia bezpłatnych zajęć plastycznych z wychowan-
kami świetlicy i tak oto dzieci zostały współautorami dzieła.
Farby przekazała koleżanka z RC Gdańsk Centrum, Małgorzata Undziłło, właścicielka firmy Flugger. Młodzieżowy Dom 
Kultury przygotował niespodziankę – koncert i pokaz modeli latających. Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
znajdującego się po sąsiedzku, w błyskawicznym tempie oświetliła ponurą dotychczas bramę, a obecnie dzieło sztuki - nasz 
mural. Joanna Grajter, RC Gdynia Orłowo

RC GDYNIA ORŁOWO

Rodzinna zabawa

Z okazji Dnia Dziecka na terenie Zespołu Szkół w Gro-
nowie Górnym, odbył się festyn rodzinny pod hasłem 
„Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. RC Elbląg Centrum 
czynnie włączył się w to wydarzenie, fundując rower – 
jedną z głównych nagród w loterii.
Na uczestników czekało wiele atrakcji. Można było obej-
rzeć wóz strażacki, pobawić się w dmuchanym zamku 
i skosztować pyszności, przygotowanych na tę okazję. 
Były występy artystyczne i zawody sportowe.
Na koniec wszyscy wzięli udział w loterii, gdzie główny-
mi nagrodami były dwa rowery. Gratulujemy wygranym 
i dziękujemy za wspaniałą zabawę. 
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Dary dla dzieci
niepełnosprawnych
Członkowie RC Elbląg Centrum odwiedzili z kolejnymi 
darami wychowanków Domu Pomocy Społecznej w El-
blągu. Prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Ja-
dwigi placówka, znajduje się pod opieką klubu od począt-
ku jego działalności.
Tym razem niepełnosprawne dzieci otrzymały kolejną 
już, dostawę kilkuset pieluch oraz produktów pielęgna-
cyjnych. Na takie właśnie artykuły codziennej pielęgnacji 
i higieny osobistej zapotrzebowanie jest ogromne, a przy 
ok. 40 podopiecznych, pomoc potrzebna jest przez cały 
czas.
Członkowie RC Elbląg Centrum na bieżąco monitoru-
ją potrzeby placówki. Do tej pory zakupili i przekazali, 
m.in. leżak do hydroterapii oraz niezbędny do codziennej 
opieki specjalistyczny ssak medyczny.
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

RC ELBLąG CENTRUM
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Na początku pytanie o drogę zawo-
dową. Dlaczego akurat aktorstwo?
Kiedy byłem w przedszkolu, wystawia-
liśmy scenki dla rodziny. Traf chciał, 
że robiliśmy spektakl o Bałwanku. Rola 
była dla mnie stworzona, ale pojawił 
się jeszcze jeden chętny do jej zagrania. 
Pani wymyśliła casting i tak 47 lat temu, 
jako czterolatek brałem udział w jed-
nym z pierwszych castingów zorganizo-
wanych w tym kraju. Casting wygrałem 
i byłem najlepszym bałwanem w tym 
przedstawieniu. Podobno po premierze 
poinformowałem rodziców, że zostanę 
aktorem i tę dziecięcą deklarację po-
wtarzałem niezmiennie przez kolejne 
lata włócząc się po scenach teatrzyków 
szkolnych w szkole podstawowej, li-
ceum i teatrze amatorskim „Zygzak” na 
warszawskim Targówku. Ten amatorski 
teatr był jednym z najstarszym w na-
szym kraju, więc miałem możliwość do-
tknąć namiastki prawdziwego teatru. 
Podobało mi się. Później był egzamin 
do Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. Pokonanie 
dziewięciu innych chętnych na moje 
miejsce i wreszcie wymarzone studia. 

Czy w rodzinie były tradycje
aktorskie?
Moja rodzina wydawała z siebie muzy-
ków: zawodowych i amatorskich, ale ak-
torów – nie. Byłem, więc przysłowiową 
„czarną owcą”. Jako najmłodszy w ro-
dzinie czułem jednak wsparcie ze strony 
najbliższych i nieco dalszych krewnych. 
Niestety mój zawód nie przyciąga ro-
dzinnych tłumów i na widowni widzę 
niezmiennie raczej obce twarze.

Wolisz film czy teatr?
„Film to taka taśma” powiedziała kie-
dyś jedna z osób zdających do łódzkiej 
filmówki. Ja uważam tak samo. Mimo 
iż film jest „złotym cielcem” aktorskich 
sukcesów, to ich ubogim źródłem jest 
teatr. Wolę pić bezpośrednio ze źródła! 
Nigdy nie byłem krezusem, ale też nigdy 

o to nie zabiegałem. Nie biegam po ca-
stingach, a kiedy moja agencja aktorska 
się rozwiązała, nie poszukałem innej. 
Stoję na obrzeżu tego zawodu, chociaż 
osobiście uważam, że stoję w jego cen-
trum. Podzielam pogląd, że teatr jest 
najwyższą formą sztuki aktorskiej. Pra-
cując w teatrze podążam za głosem ser-
ca. Przyznam jednak, że moim prioryte-
tem zawsze była i jest rodzina, później 
długo, długo nic!

Posiadasz bogaty dorobek aktor-
ski a tyle w Tobie skromności?
Pewnie stąd.

Robert Tondera: 
Naszą siłą jest różnorodność
O drodze zawodowej, wyższości teatru nad filmem, działalności w Rotary i o tym jaki powinien być 
prawdziwy Rotarianin, z aktorem warszawskiego Teatru Rampa, Past Prezydentem RC Warszawa 

Józefów 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.
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Robert Tondera
polski aktor teatralny, filmowy 
i dubbingowy. W 1989 roku ukończył 
PWST w Warszawie. W latach 1989-
2007 występował w Teatrze Nowym 
w Warszawie (m. in. asystent dyr. 
Adama Hanuszkiewicza). Od 2007 aktor 
warszawskiego Teatru Rampa. Reżyser 
spektakli: Cywilizacja Vivat! (autor 
scenariusza) oraz Dziwnaki i Święto 
Lasu (autor książki o tym samym tytule) 
w Teatrze Nowym. Członek ZZAP, ZASP 
i ZAiKS. Zagrał i użyczył swojego głosu 
w kilkuset różnych filmach.
Od 12 lat członek RC Warszawa Józefów. 
Czterokrotnie wyróżniony odznaką 
PHF – najwyższym odznaczeniem 
rotariańskim. W kadencji 2010/2011 
Prezydent Klubu, a aktualnie jest jego 
Wiceprezydentem. Realizował w swoim 
klubie wiele projektów. 
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Jak sam mówisz, jest jeszcze wie-
le do zrobienia? Jakie są kolejne 
plany?
Zanim odpowiem na to pytanie, przyto-
czę historię napisaną przez Gombrowi-
cza, otóż bohater opowiadania idąc pla-
żą napotkał leżącego na grzbiecie żuka. 
Odwrócił go, czym uratował mu życie. 
Za chwilę natknął się na kolejnego i ko-
lejnego i następnych kilka. Tym też po-
mógł i uratował od niechybnej śmierci, 
ale żuków leżących na plecach przyby-
wało i za chwilę natknął się na tysiące 
innych… Po przeczytaniu tego opowiada-
nia uświadomiłem sobie, że nie pomogę 
wszystkim żukom. Nikt nie pomoże. Po 
prostu nie i już. Wszędzie natykamy się 
na leżące na plecach żuki. Trzeba z tym 
żyć, ale nie wolno z takiej plaży uciekać. 
My Rotarianie, nie jesteśmy cudotwór-
cami, lekarzami, Bogami, ale mamy 
kręgosłup, powiedzmy moralny, dzięki 
któremu dajemy radę nieść pomoc czę-
ściej i bardziej niż inni. Trwa to już 111 
lat. Czy to źle? Oczywiście, że nie! Tylko, 
dlaczego tak często musimy odpowiadać 
na pytania, – Po co to? Dlaczego? I naj-
gorsze z nich – Ile, lub co z tego macie? 
Będąc Rotarianinem uodporniłem się 
na takie zaczepki, niemniej niezmiennie 
uważam to za uwłaczające. W takich mo-
mentach wiem, że ludzie traktują mnie 
jak „nieszkodliwego idiotę”. Ale trzeba 
robić swoje. Nauczyłem się nie zadzie-
rać nosa i patrzeć pod nogi. Dzięki temu 
widzę prawdziwych ludzi, którym warto 
i trzeba pomóc. Tutaj też są dzieci, które 
dla mnie zawsze będą najwyższym prio-
rytetem.

Od kiedy działasz w Rotary?
Mam zaszczyt być Rotarianinem od 12 lat.

Kto zaprosił Cię do Klubu?
Jako guest speakera zaprosiła mnie 

i moją żonę – Dorotę nasza Przyjaciół-
ka, Anna Wieczorek. Nigdy nie ukrywa-
łem i nie ukrywam, że podstawowym 
motorem moich działań jest właśnie 
żona. Osoba kreatywna, przebojowa 
i niezmordowana, jako nauczyciel, spo-
łecznik i wymagający zwierzchnik dla 
pracowników. Zaraz po ślubie zaczę-
liśmy pracować na rzecz społeczności 
lokalnej na warszawskiej Woli. Setki 
dzieci miały frajdę z organizowanych 
dla nich społecznie choinek, wakacyj-
nego dożywiania, projektów artystycz-
nych itd. itp. Po kilkunastu latach za-
częło do nas docierać, że dłużej tak się 
nie da i właśnie wtedy wyszło nam na-
przeciwko Rotary. 

Jaki według Ciebie powinien być 
Rotarianin?
Już jesteśmy pięknymi ludźmi. Pięk-
nymi wewnętrznie. Nie potrzeba nam 
„wzorca metra Rotarianina z Sevres”, 
bo naszą siłą jest różnorodność. Wspo-
mniałem o kręgosłupie moralnym, to 
powinna być poważna cecha każdego 
Rotarianina. Zrzeszamy się, bo chcemy 
przebywać w podobnym towarzystwie. 
Osoby nieobdarzone empatią, stroniące 
od filantropii, niekreatywne i nieaktyw-
ne nie powinny zostawać Rotarianami. 
Podkreślam słowa nie powinny, ponie-
waż zostają, mimo braku Tych cech. 
Czasem pytam siebie, po co im to? Jak 
myślicie, po co?

Jak w ciągu minuty, jadąc windą 
z nieznajomą Tobie osobą, scha-
rakteryzowałbyś ideę Rotary In-
ternational i działalność Rotarian 
w Polsce i na świecie?
Zacząłbym od tego, że jestem człon-
kiem organizacji pomocowej, dla 
której standardy moralne są bardzo 
ważne. Wspominałbym, że Rotary 

jest organizacją założoną w 1905 roku 
w Chicago i stowarzyszeniem o zasię-
gu światowym. Dodałbym, że mamy 
milion dwieście tysięcy członków i że 
Rotary jest afiliowane przy ONZ. Kon-
tynuując (zostały mi jeszcze trzy pię-
tra?) wskazałbym priorytety Rotary, 
a więc pokój, edukację, wodę i projekt 
wyeliminowania Polio. Na parterze, 
wręczyłbym wizytówkę i zaprosił na 
cotygodniowe, otwarte spotkanie na-
szego Klubu.

Jak odpoczywasz i co najchętniej 
robisz?
Lubię pracę w ogrodzie w naszym domu 
pod Warszawą. Tak odpoczywam. Jed-
nak, aby się nie znudzić odpoczynkiem, 
powołałem do życia nieformalną organi-
zację „Wolontariat Skierdy”, dzięki któ-
remu zmieniamy rzeczywistość w naszej 
i sąsiednich wsiach. Kiedy zostaje nieco 
wolnego czasu marzę o wędkowaniu, 
a pozostałe minuty mam zarezerwowa-
ne dla rodziny.
Reasumując, jestem szczęśliwym mę-
żem, ojcem, spełnionym aktorem reali-
zującym dziecięce marzenia i aktywnym 
Rotarianinem, który dzięki wsparciu 
i pomocy Klubu, może skutecznie poma-
gać potrzebującym. Jestem także miesz-
kańcem pięknej wsi Skierdy, w której po-
sadziłem cząstkę serca i to serce (chyba) 
się przyjęło! Czego chcieć więcej?

Piękne resume i masz rację, czego 
chcieć więcej…
Kończąc chciałbym zaznaczyć, że zain-
teresowanie moją osobą i rotariańską 
przygodą jest wynikiem tego, że człon-
kowie RC Warszawa Józefów – „naj-
wspanialszego Klubu w Dystrykcie 
2231” obdarzyli mnie zaufaniem i po-
wierzają realizację wielu wspaniałych 
projektów. 
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Magiczny Kraków, odnowiony z pietyzmem ponad 800-letni piastowski Oświęcim 
i skontrastowane z nimi piekło Auschwitz z przesłaniem „Nigdy więcej: Jak każdy z nas może się 
włączyć w walkę ze złem we współczesnym świecie?”. 58 młodych uczestników, prowadzonego 

przez nasz Dystrykt programu długoterminowej wymiany młodzieżowej, było przez cztery 
kwietniowe dni, gośćmi RC Oświęcim, RC Kraków Zamek Niepołomice i krakowskiego Rotaractu.

| Zbigniew Bartuś
RC Oświęcim |

Dzięki Rotaractorom, kierowa-
nym przez nieocenioną Anię 
Grzywacz, na trasę goszczącej 

w Polsce młodzieży wrócił po kilku latach 
przerwy Kraków. Na zeszłorocznym spo-
tkaniu Komitetu Wymiany Młodzieżowej 
w Toruniu, Ania wzięła na siebie całą or-
ganizację i koordynację wydarzenia pod 
Wawelem, a pomoc zaoferowała ochoczo 
Janina Modelska-Zielonka z RC Kraków 
Zamek Niepołomice. Komitet przystał na 
to jednogłośnie z wielką radością, albo-
wiem dawna stolica Polski jest absolut-
nie koniecznym (i przy tym niezwykle 
wdzięcznym) miejscem odwiedzin – 
a nie wszyscy nasi zagraniczni studenci 
mieli okazję tam pojechać, podczas swe-
go rocznego pobytu w Polsce. Połączenie 
ich wyjazdu pod Wawel z dystryktalnym 
spotkaniem, organizowanym od dekady 

przez RC Oświęcim, wydawało się w tej 
sytuacji zupełnie naturalne.

Magiczny Kraków
W Krakowie młodzież gościła dwa dni. 
To czas zbyt krótki, by poznać tajemnice 
i zakątki miasta, ale dzięki dobrej orga-
nizacji młodzi zwiedzili Kazimierz i Sta-
re Miasto, Rynek, Sukiennice, Kościół 
Mariacki oraz Wawel. Co ważne, Ania 

Grzywacz zadbała o wejście całej grupy 
także do Collegium Maius i Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kolebki polskiej nauki i edukacji.
W sobotę późnym wieczorem, młodzi 
dotarli do Oświęcimia. Zamieszkali 
w legendarnym już, liczącym ponad 100 
lat, ale odnowionym i świetnie wyposa-
żonym, kompleksie księży Salezjanów.
W organizację wydarzenia zaangażował 

Kraina piękna, kraina cierpienia
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się cały RC Oświęcim. Wraz z Prezydent 
2016/2017, Haliną Kobosko, przewieź-
liśmy dzieci z dworca do Centrum Sale-
zjańskiego. Na miejscu był już Tadeusz 
Płuziński, przewodniczący Komitetu Wy-
miany Młodzieży, z członkami RC Oświę-
cim - Iwoną Sobalą, Przemysławem Kra-
jewskim i Teresą Jankowską. Rankiem,  
poprowadziliśmy młodych ludzi do 
Muzeum Auschwitz. To była pouczają-
ca przechadzka z 800-letniego starego 
miasta, pamiętającego 500-letnie dzieje 
harmonijnego współżycia Polaków, Ży-
dów, Czechów, Niemców i innych nacji, 
a także wielu religii, do miejsca, w któ-
rym zaledwie w 5 lat podeptano wszelkie 
najważniejsze ludzkie wartości, do sym-
bolu nietolerancji, zbrodni ludobójstwa 
i niewyobrażalnego cierpienia.

Po raz pierwszy
Zdecydowana większość młodych gości 
była w Muzeum Auschwitz po raz pierw-
szy, w trakcie zwiedzania pod wodzą 
wytrawnych przewodników, dowiedzie-
li się o najczarniejszych wydarzeniach 
w historii Europy – ich przyczynach 
i skutkach. W całej idei spotkania cho-
dzi jednak nie tylko o zdobycie niezbęd-
nej wiedzy o przeszłości, lecz przede 
wszystkim o naukę na przyszłość. Nie-
zwykle ważnym elementem spotkania 
w Oświęcimiu jest rozmowa o uprze-
dzeniach, stereotypach, ksenofobii, nie-
nawiści i przemocy we współczesnym 
świecie. Część młodych czuła to wy-
raźnie już podczas zwiedzania byłego 
obozu, reagowała bardzo empatycznie, 

przeżywając silnie tragedię z przeszłości 
ze świadomością i niepokojem, że zło, 
w przypadku bierności ludzi dobrych, 
może się powtórzyć.

Ambasadorzy idei pokoju
Po zwiedzaniu młodzież została prze-
wieziona do Centrum Salezjańskiego 
na tradycyjny polski obiad. Na miejscu 
czekały już Rotarianki: Iwona Sobala 
i Mariola Senkowska oraz Beata Kar-
koszka z 20-osobową  grupą młodzieży 
i dwiema nauczycielkami ze słynne-
go oświęcimskiego Zespołu Szkół Mi-
strzostwa Sportowego i Technicznych. 
Po południu poprowadziłem z całą gru-
pą, w multimedialnej sali Centrum Sa-
lezjańskiego, warsztaty pt. „Auschwitz 
and Oswiecim: Four Perspectives. What 
do I do against evil”.
Tadeusz Płuziński krótko podsumował 
wydarzenie, zwracając uwagę na jego 
przesłanie:
– Zbyszek w sposób znakomity przygo-
tował wystąpienie programowe przy-
bliżające naszej zagranicznej młodzie-
ży trudną tematykę okropności wojny, 
Holokaustu, pogardy dla drugiego 
człowieka, niemożności panowania 
nad złymi skłonnościami, jeżeli wy-
mkną się spod kontroli. Mam nadzieję, 
że uczestnicy naszego oświęcimskiego 
spotkania staną się ambasadorami idei 
pokoju w swoich krajach i będą zna-
czącą siłą, przeciwdziałającą modnym 
ostatnio tendencjom rozwiązywania 
konfliktów przy pomocy siły – mówił 
Tadeusz Płuziński.

Po warsztatach, grupa młodzieży z wy-
miany rozmawiała z polskimi rówieśni-
kami przy pysznych pączkach z najlep-
szej oświęcimskiej cukierni oraz grała 
w ping ponga, piłkę nożną, siatkówkę 
i koszykówkę. 
Następnego dnia rano wyprawiliśmy 
całą grupę w podróż powrotną przez 
Kraków i Katowice.

Potrzeba konfrontacji z historią
Dotychczasowe wizyty młodzieży 
w Oświęcimiu były bardzo udane i do-
wiodły, jak wielka jest potrzeba kon-
frontacji z trudną historią, której prze-
słanie wciąż jest aktualne. Uczniowie, 
niezależnie od kontekstu kulturowego, 
z jakiego się wywodzą, są bardzo prze-
jęci tym, co widzą i słyszą. Pozostawia-
my ich z pytaniem w umyśle i sercu: co 
konkretnie mogą zrobić, by przeciwsta-
wić się patologicznym zjawiskom i złu 
w swoim codziennym otoczeniu?
– Powstała 17 lat temu idea organizo-
wania dydaktycznych spotkań w Oświę-
cimiu jest ze wszech miar słuszna 
i należy ją konsekwentnie realizować. 
– podkreślił Tadeusz Płuziński, który 
bardzo pozytywnie ocenia również kra-
kowską część tegorocznego spotkania.
- Kraków jest godny pokazania stu-
dentom wymiany. Należy cieszyć się, 
że przyjęte wcześniej plany udały się, 
ku zadowoleniu zaproszonej młodzie-
ży. Z serca dziękuję organizatorom za 
wielką pracę i emocje  włożone w to 
przedsięwzięcie – podkreślił szef Ko-
mitetu Wymiany Młodzieży.
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Młodzi ludzie 
byli bardzo 

przejęci tym, co 
zobaczyli 
i usłyszeli
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| Marek Turkowski
RC Olsztyn |

Bodaj to żyć w ciekawych czasach 
– powtarzał niekiedy Bohdan, ale 
w takich właśnie żył. Urodzony 

w 1933 roku w Mołodecznie (obecnie 
Białoruś) w wieku sześciu lat pamiętne-
go 17 września chcąc nie chcąc znalazł 
się w ZSRR, a następnie został zesłań-
cem w Kazachstanie. W wieku dziesięciu 
lat – zamiast chodzić do szkoły, praco-
wał jako furman w sowchozie na Ukra-
inie. Mimo to – już dziesięć lat później 
był w Olsztynie dziennikarzem, wkrótce 
ukończył stosowny kurs a następnie wy-
dział historyczno-socjologiczny Wyższej 
Szkoły Nauk Społecznych w Warsza-
wie. Któż jeszcze pamięta „Panoramę 
Północy”, której był współzałożycielem 
i zastępcą naczelnego redaktora? Któż 
pamięta, że Stowarzyszenie Społeczno 
Kulturalne „Pojezierze”, którego przez 
dwanaście lat był prezesem powstało 
ponad pół wieku temu?
Współpracownik wielu czasopism, 
w tym też publicysta „Polityki”. Autor 
sztuk scenicznych wystawianych w kil-
ku teatrach oraz w TVP i nagradzanych, 
esejów, felietonów, recenzji teatralnych. 
W 1981 roku przystąpił do NSZZ „Soli-
darność”, gdzie działał w komisji kultu-
ry Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 
W ślad za tym, w 1982 roku został zwol-

niony z pracy i wszelkich stanowisk, 
zwłaszcza z oddziału Polskiej Agencji 
Interpress, którą kierował od 1975 roku. 
W państwie, które było niemal jedynym 
pracodawcą nie było to łatwe, ale zaczął 
się utrzymywać z nauczania angielskie-
go, pośrednictwa i innych zajęć, współ-
pracując też z „niepaństwowym” dwu-
tygodnikiem „Posłaniec Warmiński”. 
W 1985 roku został aresztowany pod 
zarzutem kolportażu nielegalnych wy-
dawnictw w celu obalenia ustroju. Nie 
uprzedzony o śmierci ojca, wypuszczony 
z aresztu ledwie zdążył na pogrzeb.
W 1989 roku współuczestniczył w two-
rzeniu Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność”. Został redaktorem naczelnym 
„Olsztyńskiego Kuriera Obywatelskie-
go”. W tym czasie zetknął się z człon-
kami Rotary Club Offenburg, prowa-
dzącymi pod przywództwem Georga 
Dietricha działalność charytatywną na 
terenie Archidiecezji Warmińskiej. 
W czasie jednego ze spotkań padło ze 
strony Niemców pytanie, czy nie pora, 
by w Olsztynie założyć klub Rotary.
Bohdan począł odwiedzać istniejący 
już Rotary Club w Warszawie, roz-
mawiał z polskimi i zagranicznymi 
Rotarianami dowiadując się, jak dzia-
łają kluby. Rotary stało się jego pa-
sją. Wkrótce połączono wysiłki z dru-
gą grupą, tworzoną z inicjatywy RC 
Detmold-Blomberg. Skutkiem było 

powstanie siódmego w Polsce klubu. 
Uroczystość przyjęcia olsztyńskiego 
klubu do Rotary International w dniu 
19 maja 1991 r. prowadził Bohdan na 
przemian po polsku i po angielsku, 
z uwagi na gości ze szwedzkiego Dys-
tryktu, z Niemiec i Holandii. Wkrótce, 
w 1992 roku został trzecim z kolei pre-
zydentem klubu. Zainicjował wymia-
nę młodzieżową z USA, dzięki której 
dziesiątki młodych Olsztyniaków mo-
gło poznawać kraj, obyczaje i kulturę, 
ucząc się w tamtejszych szkołach.
Za swą aktywność olsztyński klub w 1992 
roku został wyróżniony dyplomem pre-
zydenta RI. Tu więc między innymi 
zaczął poszukiwać współpracowników 
Gunnar Fjellander, Szwed, któremu po-
wierzono zadanie utworzenia polskiego 
dystryktu. Klub wytypował Bohdana – 
człowieka wolnego i komunikatywnego. 
Bohdan był wszędzie i robił wszystko, 
zgłębiał rotariańską wiedzę, nic dziwne-
go, że głosami polskich klubów wybrany 
został pierwszym gubernatorem pol-
skiego dystryktu. Łańcuchem Guber-
natora Dystryktu 2230 Rotary Interna-
tional udekorowany został 28 czerwca 
1997 roku.
Po zakończeniu rocznej służby guber-
natora działał dalej. Był członkiem 
komisji legislacyjnej Rotary Interna-
tional. Prowadził szkolenia upowszech-
niające rotariańską wiedzę w polskich 
klubach. Był naczelnym redaktorem 
„Głosu Rotary”. „Gubernatorskie” do-
świadczenia i kontakty pozwalały mu 
załatwić czy znaleźć sposób załatwienia 
różnych spraw. Skutecznie poszuki-
wał stypendiów na studia za granicą, 
fundowanych przez rotariańskie kluby 
i dystrykty. Nie tylko dla olsztyńskiego 
klubu znajdywał partnerów do realiza-
cji wspólnych przedsięwzięć, którym 
niemało zawdzięczają domy dziec-
ka, zwłaszcza w Szymonowie i  Morą-

PDG Bohdan Kurowski 
– Rotarianin wybitny

KARTKI Z HISTORII
POLSKIEgO ROTARY
Wspomnieniem pierwszego 
Gubernatora polskiego 
dystryktu 2230 - Bohdana 
Kurowskiego – napisanym 
przez Marka Turkowskiego z RC 
Olsztyn, rozpoczynamy cykl, 
w którym będziemy pokazywać 
sylwetki byłych Gubernatorów 
oraz najważniejsze wydarzenia 
z historii polskiego Rotary. 
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gu oraz służba zdrowia. Był jednym 
z rzeczników przyłączenia do polskiego 
dystryktu klubów Ukrainy i Białorusi, 
co nastąpiło w 2000 roku.
Odznaczony rotariańskim odznacze-
niem „Paul Harris Fellow” oraz Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Nazwany przez któregoś z kolegów 
„żywą encyklopedią Rotary” postanowił 
swą wiedzę utrwalić w postaci książki. 
Niestety, coraz więcej czasu spędzać 
musiał w szpitalach. W ostatnich mie-
siącach notował już tylko na dyktafonie. 
Zmarł 29 sierpnia 2009 r.

Stypendium im. Bohdana Kurow-
skiego. W marcu 2014 roku Janusz 
Potępa - gubernator Dystryktu 2230 
ustanowił stypendium im. Bohdana Ku-
rowskiego dla młodych dziennikarzy. Ce-
lem stypendium jest rozwój i wspieranie 
idei rotariańskich w części polskiej Dys-
tryktu. Pierwsze stypendium wręczono 
w piątą rocznicę śmierci Bohdana, w dniu 
29 sierpnia 2014 r. dziennikarce Radia 
Olsztyn - Monice Szczygło. W kolejnych 
latach idea stypendium przekształciła się 
w Konkurs Dziennikarski, który konty-
nuowany jest do dnia obecnego. Konkurs 

adresowany jest do młodych dziennika-
rzy (do 35 roku życia). Jego celem jest 
promowanie wartości humanistycznych, 
norm etycznych, idei pomocy – która jest 
przewodnią ideą Rotary: „Służba innym 
ponad korzyść własną”.
W tegorocznej edycji partnerem Konkur-
su są: miesięcznik PRESS i Katedra So-
cjologii Uniwersytetu Warmińsko – Ma-
zurskiego w Olsztynie. Nagrodą główną 
w tym konkursie, jest nagroda pieniężna 
w wysokości 10 tys. zł. Pełnomocnikiem 
Gubernatora ds. konkursu im. Bohdana 
Kurowskiego jest Ireneusz Iwański. 

PDG Bohdan Kurowski,
Rotary Club Olsztyn
Gubernator kadencji 1997-1998, zmarł 29 sierpnia 2009

Rok przystąpienia do Rotary: 
1989
Hasło kadencji:
Show Rotary Cares
Prezydent RI kadencji:
Glen W. Kinross

SUKCESY KADENCJI: Zorganizo-
wanie działalności polskiego dystryktu 
2230.

WYZWANIA KADENCJI: Głów-
nym wyzwaniem kadencji było zorga-
nizowanie działalności pierwszego po 
wojnie dystryktu Rotary International 
w Europie Wschodniej.

WAŻNE WYDARZENIA: W inau-
guracji Dystryktu 2230 uczestniczył 
Prezydent Rotary International - Luis 
Vincente Giay.

Nie tylko Gubernator. Ostatnie dwie 
dekady życia Bohdana Kurowskiego to 
Rotary. W grudniu 1989, gdy był redak-
torem naczelnym „Olsztyńskiego Kurie-
ra Obywatelskiego”, na spotkaniu z pre-
zydentem miasta Rotarian z Offenburga 
przybyłych z transportem prezentów dla 
niepełnosprawnych dzieci padła propo-
zycja zorganizowania klubu przez Boh-

dana. Wkrótce okazało się, że jest też 
w Olsztynie druga grupa, zmierzająca do 
utworzenia klubu pod patronatem RC 
Detmold-Blomberg. Połączenie działań 
doprowadziło do charteru siódmego klu-
bu w Polsce, w dniu 18 maja 1991 r. Boh-
dan został trzecim prezydentem klubu. 
Uczestniczył w konwencjach w Taipei 
(1994) i Nicei (1995) i Glasgow (1997) 
gdzie nawiązał liczne kontakty z rota-
rianami z różnych krajów. Poszukiwał 
różnych sposobów wspierania lokalnej 
społeczności, inicjując długoterminową 
wymianę młodzieżową, serię matching 
grantów, poszukując stypendiów fundo-
wanych przez kluby, dystrykty oraz RI.

W 1995 roku pod kierownictwem Gun-
nara Fjellandera utworzona została Spe-
cjalna Strefa Rozwoju będąca zacząt-
kiem polskiego dystryktu. Bohdan został 
wytypowany przez olsztyński klub na 
członka zespołu doradczego. Odwiedza-
jąc wraz z Gunnarem istniejące, a tak-
że będące w trakcie organizacji polskie 
kluby, pośrednicząc w wymianie do-
świadczeń, uczestniczył w zwiększeniu 
ich liczby do 40. Stał się w ten sposób 
kandydatem na Gubernatora. Służbę tę 
podjął 28 czerwca 1997 r. wraz z uro-
czystą inauguracją polskiego Dystryktu 
2230. 

Nie spoczął po zakończeniu guberna-
torskiej służby. Był trenerem Dystryktu. 
W latach 1998, 2001, 2004 reprezen-
tował Dystrykt w Radzie Legislacyjnej 
Rotary International. Prócz angielskiego 
znał też rosyjski i ukraiński, co zapew-

niało mu dobry kontakt z klubami Ukra-
iny i Białorusi. Był gorącym rzecznikiem 
przyłączenia ich do polskiego Dystryktu, 
co nastąpiło w 2000 roku. Życzliwy dla 
wszystkich – pomagał swojemu i innym 
klubom w znalezieniu partnerów do re-
alizacji projektów wymagających wspar-
cia subwencją Rotary Foundation. 

Jako dziennikarz z zawodu – uprawiał 
też rotariańską publicystykę, wchodził 
w skład kolegium redakcyjnego wyda-
wanych w Lublinie „Listów Rotariań-
skich” a od kwietnia 2004 do sierpnia 
2006 był naczelnym redaktorem dys-
tryktalnego miesięcznika „Głos Rota-
ry”. Po zastąpieniu „Głosu” przez kwar-
talnik „Rotarianin” – został członkiem 
rady redakcyjnej. Jak twierdził – nie 
miał już prawie życia poza Rotary. 

Zaczął spisywać dzieje Rotary w Polsce, 
odnajdując w rotariańskich archiwach 
w Evanston wiele cennych informa-
cji, które zamieścił w szkicu „Dyplo-
macja obywatelska” opublikowanym 
częściowo w odcinkach w kwartalni-
ku „Rotarianin” nr 1/2004-1/2005 
a także w książce „Rotary w Olsztynie 
i nie tylko”. Niestety, stan zdrowia nie 
pozwolił mu doprowadzić dzieła do za-
mierzonych rozmiarów.

NOWE KLUBY: RC Jelenia Góra 
- charter 06.11.1997, RC Bartoszyce - 
charter 27.06.1998.

Opracował Marek Turkowski, 
RC Olsztyn
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RC Łódź |

Szukając przykładów heroicznych 
postaw wobec współczesnych 
zagrożeń, przypomniałem so-

bie postać Jana Karskiego, legendar-
nego Polaka i emisariusza, uważane-
go za bohatera, zarówno w Polsce, jak 
i w Stanach Zjednoczonych. Jan Karski 
był emisariuszem Polskiego Państwa 
Podziemnego, człowiekiem, który na 
podstawie obserwacji i rozmów z przed-
stawicielami społeczności żydowskiej 
przekazał Rządowi RP na Uchodźstwie 
pierwszy wiarygodny raport na temat za-
głady Żydów i skali tej tragedii. Potrafił 
dotrzeć do najwyższych przedstawicieli 
władz alianckich, z prezydentem USA 
Franklinem D. Rooseveltem na czele, 
by skłonić ich do przeciwdziałania akcji 
niemieckiej. Karski prowadził również 
działalność na rzecz uświadomienia 
zagranicznej opinii publicznej prawdy 
o okupowanej Polsce i działalności Pol-
skiego Państwa Podziemnego, czemu 
służyło m.in. opublikowanie książki The 
Story of a Secret State.
W roku 2017 przypada 103. rocznica 
urodzin i 17. rocznica śmierci Jana Kar-
skiego, przede wszystkim jednak 75-lecie  
Jego Wojennej Misji  obchodzonej  pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Polski ruch rotariański 
zamierza dodać także swoją cegiełkę do  
uświetnienia obchodów. Ten wybitny 

Polak i Amerykanin (po wojnie pozostał 
na emigracji) urodził się 24 czerwca 1914 
r. w Łodzi, a zmarł 13 lipca 2000 r. w Wa-
szyngtonie. Był prawnikiem i dyplomatą, 
historykiem, wykładowcą akademickim 
i profesorem Uniwersytetu Georgetown.
Powszechnie podkreśla się jego zasługi 
dla przedstawienia światu tragicznego 
losu Żydów, ale mnie fascynuje w jego 
biografii pewien szczególny rys.
Przez wiele lat Jan Karski nie ujawniał 
swoich wojennych przeżyć. Jego rola 
w informowaniu wolnego świata o trwa-
jącej zagładzie stała się znana dopiero 
po wywiadzie, jakiego udzielił w 1978 
roku Claudowi Lanzmannowi realizują-
cemu film „Shoah”, który miał premierę 
w 1985 r. To wtedy stał się powszechnie 
znanym bohaterem.
W 1982 roku jerozolimski Instytut Yad 
Vashem przyznał Karskiemu tytuł Spra-
wiedliwego wśród Narodów Świata, 
a w 1994 roku rząd Izraela oraz rodzin-
ne miasto Łódź przyznały mu honorowe 
obywatelstwo.
W 1995 roku Jan Karski otrzymał z rąk 
Prezydenta Lecha Wałęsy Order Orła 
Białego, a 29 maja 2012 roku Prezydent 
Barack Obama odznaczył go pośmiertnie 
Prezydenckim Medalem Wolności, naj-
wyższym amerykańskim odznaczeniem 
cywilnym.
Z biegiem lat Jan Karski stawał się mię-
dzynarodową ikoną walki o godność i pra-
wa człowieka oraz sprzeciwu wobec za-
grożeń ze strony systemów totalitarnych.

Co szczególnie urzekło mnie w Jego bio-
grafii?
Urzekł mnie fakt, że nie opowiadał się 
po żadnej ze stron powojennych emigra-
cyjnych sporów, że zachowywał się pro-
fesjonalnie jako zawodowy dyplomata, 
trzeźwo oceniał sytuację międzynarodo-
wą i los ówczesnej Polski na jej tle.
Jego biografia jest aktualna i uniwer-
salna ze względu na: współczesny terro-
ryzm, problem emigracji ludzi z krajów 
ogarniętych wojną (Syria) i narastający 
antysemityzm.
Jest uniwersalna, ponieważ mobilizuje 
i uczy, jak nie być obojętnym wobec zła 
oraz jak zachować człowieczeństwo w ob-
liczu najtrudniejszych nawet wyzwań – 
przemocy, totalitaryzmu i nienawiści.
Postać Jana Karskiego jest ważna dla nas 
także wtedy, gdy dyskutujemy o patrio-
tyzmie i pokoju, gdyż jego heroizm nie 
polega na walce, zwyciężaniu, lecz na 
nadzwyczajnej prawości i odwadze.
Moim zdaniem nie znajdziemy we 
współczesnej historii Polski wielu posta-
ci, które w tak niezwykły sposób uosabia-
ją uniwersalne wartości, takie jak odpo-
wiedzialność za losy bliźnich, prawość, 
odwagę i mądrość. Pokazywał nam, że 
służąc wiernie jednej i drugiej ojczyźnie 
(Polsce i Ameryce), można i trzeba od-
rzucić nienawiść oraz ideologie nacjona-
listyczne lub rasowe.
Takie postawy budują pokój na świecie, 
dlatego tak bliska jest mi postać Jana 
Karskiego. 

Jan Karski
– heroizm
i legenda

Jednym z nadrzędnych celów naszej rotariańskiej służby jest pomaganie w budowaniu dobrej woli 
i pokoju na świecie. Zastanawiałem się nad szczególnym znaczeniem tego rotariańskiego przesłania 

w czasach toczących się we współczesnym świecie wojen i siejącego postrach terroryzmu.
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Dotychczas logo Rotary, a co za 
tym idzie i ten znaczek stano-
wiło dyskretne i eleganckie 

koło rotariańskie, po którym człon-
kowie naszej organizacji mogli roz-
poznawać się w różnych miejscach 
i sytuacjach. Rotary International 
zdecydowało jednak, że skoro rozpo-
znawalność naszego emblematu jest 
stosunkowo niewielka wśród osób 
postronnych, a czytelność małych lite-
rek „Rotary International” wpisanych 
w obręcz koła w przypadku niewielkie-
go logo praktycznie zerowa, należy po-
mimo stu lat tradycji zmienić logotyp 
na taki, którego integralną częścią jest 
słowo „Rotary” stojące przed kołem. 
A to o tyle ważne, że przecież dzięki re-
produkowanemu na różnych nośnikach 
logo Rotary świat może dowiedzieć się, 
że jesteśmy i co robimy. Widząc do-
strzegalne słowo „Rotary” każdy może 
teraz nawet bez wchodzenia w inte-
rakcję z osobą używającą tego zna-
ku szybko wyszukać w Internecie, 
co to słowo oznacza. Stąd niezwy-
kle istotne jest, aby poczynając od 
tabliczek na budynkach, gdzie się 
spotykamy, poprzez klubowe pro-
porczyki, roll-upy i wizytówki a koń-
cząc na klubowych stronach www oraz 
profilach w mediach społecznościo-
wych reprodukować aktualny logotyp 
naszej organizacji w odpowiednich 
proporcjach i kolorach. Jest to o tyle 
łatwe, że wszystkie wytyczne, wzory 
i przykłady są dostępne na www.rotary.
org po zalogowaniu w MyRotary w sek-
cji Brand Center. 
Co do celu takich działań i relacji ze 
światem „nierotariańskim” istotne jest, 
abyśmy nie tyle zwiększali rozpozna-
walność naszej organizacji, ale żeby-
śmy robili to rozmyślnie - dawali się 
poznać od odpowiedniej strony. Nasze 
formalne struktury, rozliczne funkcje, 
środowiskowy czy organizacyjny żar-
gon, to nie są rzeczy, które stanowią 
wartość dla naszego otoczenia. Poka-
zujmy Rotary światu nie przez pryzmat 
Konferencji, Seminariów PETS czy 
Instytutów, ale przez pryzmat dobra, 
jakie tworzymy dla innych. To dobro 

ma wiele po-
staci: wymian 
młodzieży i sty-
pendiów, pro-

gramów Rotaract 
i Interact, global-

nych grantów humani-
tarnych, lokalnych projektów na rzecz 
społeczności, naszych wysokich stan-
dardów etycznych i zawodowych itd. 
Pokazując się światu pomyślmy, jak 
to będzie wyglądać w oczach osoby 
postronnej. Jeśli chcemy koniecznie 
pokazać w internecie charytatywny 
bal, to najpierw napiszmy, jaki projekt 
realizujemy, czyj los poprawimy, opo-
wiedzmy „historię z dobrem w tle”, 
a dopiero na końcu pokażmy, że środ-
ki zebraliśmy dzięki organizacji balu. 
Połóżmy akcenty tam, gdzie one 
z definicji Rotary być powinny. To nie 
zmieni przecież faktu, że na tym balu 
przy okazji się świetnie bawiliśmy – 
zmieni natomiast zdecydowanie wi-
zerunek Rotary. I zawsze zachęcajmy 
„odbiorcę”, aby przyłączył się do nas, 
skontaktował się z naszym klubem lub 
po prostu poczytał więcej o tym co ro-
bimy. Bądźmy otwarci!

O wizerunku Rotary (część 2)
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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. 

Pracownicy 
Rotary 

International 
i członkowie Rotary 

uczestniczą w wyścigu 
rowerowym El Tour de 

Tucson w Arizonie (USA), 
aby zebrać środki na 

PolioPlus
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Iga Koprowska
Zastępca Reprezentanta
Rotaractu w Dystrykcie 

2231 RI (Vice-DRR)
RAC Wrocław

Moja funkcja polega na wspiera-
niu DRR, pilnowaniu wszystkich 
ważnych terminów i spraw. Przy-
pominam o rzeczach istotnych dla 
pracy całego Dystryktu oraz, w ra-
zie nieobecności, zastępuję DRR. 
Z zawodu jestem optometrystą, 
studia skończyłam na Politechnice 
Wrocławskiej. Moją największą 
pasją jest taniec towarzyski, który 
trenowałam kilka lat. W wolnych 
chwilach uwielbiam podróżować 
i zwiedzać nieodkryte jeszcze przez 
turystów miejsca.
Pochodzę z Koszalina i to właśnie 
tam miałam pierwszy kontakt 
z Rotary. Przyjeżdżając na stu-
dia, nie wyobrażałam sobie aby 
nie wstąpić do tej organizacji. 
Tak działam już 5 lat. Po pół roku 
członkostwa zostałam wybrana 
na sekretarza klubu, a następnie 
dwukrotnie na prezydenta RAC 
Wrocław. Wielokrotnie koordy-
nowałam WWN, organizowałam 
PETS 2015 i wiele innych akcji. 
Dzisiaj mogę spokojnie powie-
dzieć, że Rotaract odgrywa dużą 
rolę w moim życiu. Jest dla mnie 
sposobem na doskonalenie swo-
jego charakteru poprzez pomoc 
potrzebującym oraz wymianę do-
świadczeń z innymi członkami.

Maria Siłakowska
Sekretarz 

RAC Toruń

Działam w toruńskim klubie 
RAC od listopada 2015. Począt-
kowo pełniłam rolę sekretarza, 
lecz w kolejnym roku przejęłam 
funkcję prezydenta, którą peł-
nię do teraz. Dużym przełomem 
w życiu będzie dzień mojego ślu-
bu w kwietniu 2018 roku. Moim 
przyszłym mężem jest Adrian - 
który tak naprawdę pokazał mi 
Rotaract i dzięki niemu w nim 
działam. Co ciekawe, nasza znajo-
mość jest tylko o 3 miesiące dłuż-
sza, niż nasza działalność w to-
ruńskim klubie.
Oprócz działalności w Rotarak-
cie prowadzę razem z moim tatą 
firmę zajmującą się kredytami 
oraz ubezpieczeniami. Powoli 
zaczynam być również trenerem 
sprzedaży w jednej z dużych firm 
w Polsce. Niedawno ukończy-
łam drugie studia magisterskie 
– Dziennikarstwo i Komunikację 
Społeczną i zamierzam skorzystać 
z propozycji mojego promotora 
i rozpocząć studia doktoranckie, 
rozwijając swoje zainteresowanie 
semiotyką i semiologią, a także 
tabloidyzacją. Jestem wielką mi-
łośniczką zwierząt i szczęśliwą 
posiadaczką królika.
Uwielbiam fotografować i czytać 
książki.

Agata Łakomiak Skarbnik RAC Szczecin
 
Ukończyłam studia magisterskie o kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym. Przez dwanaście lat 
byłam członkiem chóru, w którym mogłam realizować swoją pasję, którą jest śpiew. Dało mi to też możliwość 
odkrycia i pielęgnowania kolejnej pasji, jaką jest podróżowanie. Moja przygoda z Rotary rozpoczęła się trzy 
lata temu. Razem z Rotary Club Szczecin doprowadziliśmy do sfinalizowania Global Grantu na wyposażenie 
szpitala klinicznego. Dało mi to wiele doświadczenia oraz poczucia, że przy zaangażowaniu i wytrwałości 
można osiągnąć zamierzony cel. Dzięki temu doceniłam możliwości, jakie daje Rotary jako międzynarodowa 
organizacja zrzeszająca ludzi dobrej woli. Moja późniejsza  działalność w Rotaract skupiła się wokół klubu 
w Poznaniu. Poznałam tam wiele inspirujących osób, z którymi nie tylko można spędzić miło czas, ale również 
działać na rzecz innych oraz nauczyć się ciężkiej sztuki współpracy i kompromisu. W tym roku czeka mnie 
kolejne wyzwanie, tym razem związane z klubem Rotaract w Szczecinie. Dostaliśmy możliwość zorganizowa-
nia konferencji jesiennej dla członków klubów z całej Polski. Jestem przekonana, że dzięki dotychczasowemu 
doświadczeniu oraz pomocy Rotarian ze Szczecina, nasz klub podoła temu wyzwaniu.

Mateusz Synak
Reprezentant Rotaractu 

w Dystrykcie 2231 (DRR)
RAC Szczecin

Mam niebywałą przyjemność 
być Reprezentatem Rotaractu 

na Dystrykt (DRR’em) w roku ro-
tariańskim 2017-2018. Pochodzę ze 

Szczecina, tam też studiowałem finanse na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie mieszkam we Wrocławiu 
i rozpoczynam swoja karierę w bankowości. Moją pasją są motocy-
kle oraz żeglarstwo, dwukrotnie pływając na Fryderyku Chopinie 
byłem reprezentantem Szczecina podczas regat The Tall Ship Races.  
Moja przygoda z Rotaractem rozpoczęła się na pierwszym roku stu-
diów (4 lata temu), momentalnie przesiąknąłem ideą Rotary Interna-
tional i już od pierwszych miesięcy mojej aktywności w Rotaract zaczą-
łem organizować własne projekty i akcje. Mocno zaangażowałem się 
w wymiany młodzieżowe organizowane przez Rotary i niejednokrot-
nie byłem opiekunem młodzieży z Wymiany Młodzieżowej Rotary tzw. 
„wymieńców”, którzy odwiedzali nasz kraj. Niesamowicie otworzyło 
mnie to na świat i inne kultury, zaszczepiło ciekawość poznawania lu-
dzi z odległych krajów oraz zdobywania wiedzy o ich zwyczajach.
W 2015 roku zostałem Prezydentem Klubu Rotaract Szczecin, podczas 
mojej służby jako Prezydent, ilość członków potroiła się, a sam klub 
stał się najbardziej utytułowanym w Polsce, zdobywając między inny-
mi Prezydencki Cytat nadany przez Prezydenta Rotary International 
Raviego Ravindrana. Mam ogromny szacunek do wszystkich Rotarian 
i Rotaractorów w Polsce. Rotarianie to wspaniali ludzie, którzy najczę-
ściej mimo spełnienia zawodowego, chcą robić coś więcej i pomagać 
społeczności wokół siebie. Myślę, że to piękna idea. Rotaractorzy z kolei 
poświęcają coś co jest w ich obecnej sytuacji najważniejsze – czas, czas, 
który z racji wieku Rotaractorów, powinni poświęcić na szukanie swo-
jej drogi w życiu, osiągnięcia zawodowego i osobistego sukcesu oraz 
ogólnego spełnienia. Mimo to, częściowo z tego rezygnują, żeby zrobić 
coś dla innych. Takie postawy wymagają obustronnego szacunku i zro-
zumienia, dlatego jednym z moich głównych celów będzie wypracowa-
nie prawdziwie partnerskich relacji między Rotary i Rotaractem, na 
które obie te organizacje zasługują, żebyśmy wspólnymi siłami mogli 
współpracować dla większego dobra.
Od ponad roku pracuję również nad moim marzeniem, realizacją pro-
jektu „DreamCure”, który ma polegać na wprowadzaniu do jednego 
z dziecięcych oddziałów onkologicznych, pojemników na kroplówki 
z wizerunkiem suprebohaterowie. Ponadto chcę stworzyć specjalną 
serię komiksów, gdzie superbohaterzy będą atakowani przez tajemni-
czy wirus X (w domyśle rak), a dzięki podłączeniu do kroplówek za-
mkniętych w nasze pojemniki, będą odzyskiwać siły. Głęboko wierzę, 
że taka metafora choroby będzie w stanie zmienić postrzeganie raka 
przez naszych małych pacjentów i korzystnie wpłynąć na ich kondycję 
psychiczną, pomagając w walce z tą straszliwą chorobą.

Zarząd Rotaract Dystryktu 2231 w kadencji 2017-2018
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Oliwia Stępień 
Koordynator

Poland Trip 2018
RAC Trójmiasto

Moja przygoda z Rotary i Rota-
ractem zaczęła się dzięki progra-
mowi wymiany Rotary Youth Ex-
change 2013-2014. Miałam okazję 
wyjechać na rok do Stanów Zjed-
noczonych, gdzie zostałam przy-
jęta przez Livonia Rotary Club, 
w dystrykcie RI 7120, w stanie 
Nowy Jork. Doświadczenie to 
uważam za jedno z najwspanial-
szych w moim życiu. Uczestni-
czyłam tam w cotygodniowych 
spotkaniach przyjmującego klubu 
Rotary, pomagałam we wszyst-
kich akcjach lokalnych, jak 
również dystryktalnych. Pod-
czas wymiany zostałam człon-
kiem szkolnego klubu Interact, 
w którym czynnie działałam. 
Chcąc kontynuować tradycje ro-
tariańskie, w 2015 roku zaczęłam 
przychodzić na spotkania klubu 
Rotaract Trójmiasto, do którego 
niedługo później zostałam przyję-
ta. Obecnie jestem studentką trze-
ciego roku prawa, a w klubie peł-
nię funkcję Sekretarza oraz mam 
nominację na Prezydenta Elekta. 
Od samego początku staram się 
angażować we wszystkie inicjaty-
wy klubowe. 

W zarządzie Rotaract Dystryktu 
2231, w kadencji 2017-2018 będę 
głównym koordynatorem pro-
gramu Poland Trip 2018. Jest to 
jedno z najważniejszych przedsię-
wzięć Rotaractu w Polsce. Ludzie 
z różnych zakątków świata, mają 
niezapomnianą okazję do zwie-
dzenia i poznania naszego kraju. 
Gościmy ich w swoich domach 
i służymy za przewodników, przez 
co nawiązujemy międzynarodo-
we kontakty oraz stajemy się bar-
dziej otwarci na świat i ludzi. 

 

Tina Czapiewska
Country Represetative

RAC Bydgoszcz

Mam na imię Tina i obecnie je-
stem prezydentem klubu Rotaract 
Bydgoszcz. Jestem studentką trze-
ciego roku lingwistyki stosowanej 
(j. angielski z j. rosyjskim). Do 
moich największych pasji zali-
czam przede wszystkim podró-
żowanie i sport. Moja przygoda 
z Rotary zaczęła się od Wymiany 
Młodzieżowej w Stanach Zjedno-
czonych w latach 2011/2012. Od 
tej pory bardzo zaangażowałam 
się w działania Rotaractu. Jest on 
dla mnie odskocznią od codzien-
ności i najlepszym sposobem spę-
dzania wolnego czasu. Dzięki mo-
jej działalności w RAC Bydgoszcz 
zyskałam ogromną pewność 
siebie i nauczyłam się, jak radzić 
sobie z problemami, o których do 
tej pory nie miałam pojęcia. Naj-
bardziej wymagającym dla mnie 
przedsięwzięciem do tej pory 
było zorganizowanie konferen-
cji jesiennej. W przyszłym roku 
rotariańskim będę pełnić funkcję 
Country Represetative’a, czyli 
osoby, która jest pewnego ro-
dzaju łącznikiem między naszym 
krajem, a resztą rotaractorskiego 
świata. Da mi to szansę na po-
znanie kolejnych niesamowitych 
osób, nie tylko z Polski, ale z całej 
Europy.

Marcel Trzak
Doradca ds. prawnych

RAC Kraków Wawel

Rotaract to moje życie już od 10 
lat. Jestem członkiem Rotaract 
Club Kraków Wawel. W naszej 
organizacji cenię sobie możliwość 
współdziałania w celu realizowa-
nia małych i wielkich projektów 
zmieniających świat. W trakcie 
wieloletniej służby, jako czło-
nek rotariańskiego programu 
młodzieżowego, miałem okazję 
uczestniczyć w wielu przedsię-
wzięciach, a także pełnić rozmaite 
funkcje, czego ukoronowaniem 
było piastowanie przeze mnie 
funkcji District Rotaract Repre-
sentative w zarządzie Guberna-
tor Barbary Pawlisz. Prywatnie 
ukończyłem studia magisterskie 
na kierunku administracja Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, pra-
cuję w jednej z krakowskich kan-
celarii adwokackich. W tym roku 
rotariańskim, przypadł mi za-
szczyt wspierania DRR Mateusza 
Synaka w charakterze doradcy do 
spraw prawnych.

Jagoda Zmarz
Oficer ds. Newslettera
RAC Kraków Wawel

 

Moim zadaniem w tej kadencji 
jest dbanie o to, aby każdy czło-
nek Rotaractu w Polsce wiedział, 
co ciekawego dzieje się w naszym 
Dystrykcie oraz aby nasze do-
konania zostały upamiętnione 
dla przyszłych pokoleń Rotarac-
torów i stanowiły źródło inspi-
racji i motywacji. To w wersji 
dłuższej, a w krótszej - jestem 
odpowiedzialna za Rotaractorski 
Newsletter Dystryktalny. Dodat-
kowo otrzymałam zadanie prze-
kazywania artykułów tworzo-
nych przez naszych członków do 
gazety „Rotary Polska”. 
Rotary stało się wielką częścią 
mojego życia już w liceum, kie-
dy to wraz z przyjaciółmi rozpo-
częliśmy tworzenie pierwszego 
krakowskiego klubu Interact. 
W klubie Rotaract pełniłam rolę 
sekretarza, wiceprezydenta, oraz 
dwukrotnie brałam udział w two-
rzeniu naszego newslettera.
Prywatnie jestem studentką AGH 
w Krakowie, na kierunku Inży-
nieria Środowiska i w tym roku 
walczę o tytuł inżyniera. Moją 
wielką pasją są odnawialne źró-
dła energii, a w szczególności geo-
termia, co mam nadzieję przeło-
żyć na karierę zawodową. Wprost 
uwielbiam podróże (w czym bycie 
członkiem Rotaractu bardzo po-
maga), interesuje mnie rozwój 
osobisty, szczególnie w zakresie 
przemówień publicznych. Uwiel-
biam także czytać książki.

Zarząd Rotaract Dystryktu 2231 w kadencji 2017-2018
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| Cezary Turostowski
RC Szczecin International |

Siedemnastoletnia Roksana jest 
uczennicą II LO w Szczecinie, 
cierpi na wielojamistość rdzenia. 

Postęp choroby nie pozwalał nawet na 
wykonywanie podstawowych codzien-
nych czynności. Dziewczynka nie mogła 
normalnie chodzić do szkoły. Na tą samą 
chorobę cierpi także jej mama. Jedynym 
ratunkiem dla Roksany była mało inwa-
zyjna operacja w Barcelonie, w Instytucie 
Chiari Syringomyelii i Skoliozy. Jest to 
najmniej ryzykowna metoda, która po-
lega na przecięciu nici końcowej rdzenia. 
Przez trzy miesiące Interact  Szczecin In-
ternational  intensywnie przygotowywał 
się do pokazu.  Uczestnicy sami projek-
towali i szyli kolekcję wraz ze studenta-
mi mody z Akademii Sztuki w Szczecinie 
– najmłodszej publicznej uczelni arty-
stycznej w Polsce. Pracę nad kolekcją 
nadzorował projektant Przemek ‘Piniak’ 
Piński (projektant butów i wykładowca 
Akademii Sztuki w Szczecinie) oraz Ar-
tur Cincio (wykładowca School of Form 
w Poznaniu). Dodatkowo pokazane zo-

stały sukienki, które są efektem warszta-
tów z Joanną Wawrzyńczak, absolwent-
ką Central Saint Martins w Londynie. 
Pozostała część zespołu zajmowała się 
marketingiem, castingami, sprzedażą 
biletów oraz  pomocą za kulisami (ma-
kijaż i ubieranie modeli). Modele, którzy 
brali udział w pokazie, zostali wybrani 
podczas “castingów” w szczecińskich 
liceach. Próby i przygotowania modeli 

nadzorował Michał Pawłowski.
Pokaz był wielkim sukcesem. Sprzedano 
prawie 500 biletów. Interact zebrał wy-
starczająco dużą kwotę, aby sfinalizować 
zbiórkę Siepomaga.pl, kupić bilety lotni-
cze do Barcelony dla Roksany i jej mamy, 
opłacić hotel oraz sfinansować leki po-
trzebne po operacji. 
Operacja odbyła się w Barcelonie 7 lipca 
2017r. i zakończyła upragnionym przez 

Fash’n’act – wzruszająca historia
bezinteresownej pomocy

27 maja 2017 roku Interact Szczecin International przygotował charytatywny pokaz mody 
„Fash’n’act”, aby pomóc swojej chorej koleżance Roksanie – uczennicy II LO im. Mieszka 

I w Szczecinie. Specjalnie przygotowane kreacje, autorska kolekcja biżuterii, pokaz mody na 
dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie i licytacja oryginalnych projektów – to kilka 

elementów tego wydarzenia. 

Młodzież 
zaprasza na 
Casting do 
Fash’n’act

Roksana 
i Aneta Mikuś 

dziękują za 
okazaną 
pomoc Fo
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Roksanę i Anetę rezultatem. Matka i cór-
ka wróciły już do Polski i są w trakcie re-
habilitacji.
Interact i Klub Rotary otrzymały specjal-
ne podziękowania od Roksany Mikuś:
„Mogłabym wymieniać w nieskończo-
ność, komu chciałabym podziękować, 
jednak postaram się ująć to krótko. Je-
stem bardzo wdzięczna wszystkim do-
brym ludziom, którzy mi i mojej mamie 
nadali chęci do walki z chorobą. Każdy 
Wasz gest znaczy dla nas wiele. Nigdy 
nie spodziewałyśmy się, że napotkamy 
na swojej ścieżce tak ogromną przeszko-
dę, jaką jest nasza choroba. Nigdy też nie 
sądziłyśmy, że grono wspaniałych osób 
wyciągnie do nas pomocne dłonie i wes-
prze w drodze do operacji. To była krótka 
droga, aczkolwiek przepełniona wieloma 
zakrętami. Nie oglądałyśmy się wstecz, 
bo widziałyśmy przysłowiowe „światło 
w tunelu” w Waszych postaciach. Uczu-
cia, którego doświadczyłyśmy, wybudza-
jąc się po operacji, nie da się opisać żad-
nymi słowami ani przeliczyć na wiązanki 
kwiatów. To duma, wdzięczność, wzru-
szenie, ale i motywacja do dalszej walki. 
Wsparliście nas jak nikt inny, dodawali-
ście otuchy na każdym, czasem ciężkim 
dla nas, kroku, sprawiliście, że przesta-
łyśmy się wstydzić naszej choroby. Jeste-
śmy bardzo dumne z każdej osoby, która 
brała udział w tym niesamowitym przed-
sięwzięciu. Jeszcze raz, dziękujemy Wam 
WSZYSTKIM i życzymy, abyście nigdy 
nie przestawali pragnąć pomagać. My, 
jako osoby, które otrzymały tak ogromną 
pomoc, jesteśmy w stanie stwierdzić, że 
dobro to najpiękniejsze, co może się przy-
trafić człowiekowi. Wierzcie nam, że do-
bro wraca. Dla nas operacja nie oznacza 
końca zmagań z syringomyelią - wiedzcie 
jednak, że to dzięki Wam jesteśmy teraz 
w stanie otwarcie o naszej chorobie mó-
wić, a przede wszystkim żyć z nią.”
Aneta i Roksana Mikuś

Wydarzenie Fash’n’act  opisane zostało 
wiele razy w prasie lokalnej oraz w Har-
pers Bazaar Polska. Nakręcono także 
specjalny reportaż dla telewizji TVN. 
Współorganizatorami przedsięwzięcia 
są RC Szczecin International, Akademia 
Sztuki w Szczecinie i Muzeum Narodowe 
w Szczecinie.
Strategicznym Partnerem
Makijażowym została marka
BELL HYPOAllergenic.
Patronat nad wydarzeniem objęli pro-
jektantka mody Sylwia Majdan i tancerz 
Michał Pawłowski.
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Przemek ‘Piniak’ Piński - Dyrektor
artystyczny projektu Fash’n’act oraz 
studenci Akademii Sztuki w Szczecinie

Ambasadorowie wydarzenia
- Sylwia Majdan i Michał Pawłowski
Prezydent Interact Szczecin
International: Martyna Bobala
Wiceprezydent  Interact Szczecin Inter-
national: Kuba gasienica-ciułacz
Zarząd Interact: Marcin Badach, Jan Pęski, 
Piotr śluzar, Maya Turostowska, Olek Sułkowski
 
Zespół projektantów klubu Interact:
Karolina Hwija
Julia Mancewicz
Marta Koć
Szymon Wiśniewski
Szymon Szaja
Justyna Pawelczak
Ania Zölner
Marta Kryśków
Iga Van De Moeren
Zuzia Bogusławska
Alicja Černohorska
 
Prezydent RC Szczecin International 
oraz opiekun Interactu:
Isobel Perera- Turostowska. 
Wiceprezydent RC Szczecin International 
oraz Gubernator Nominat :
Małgorzata Wojtas
 
Dyr. Lech Karwowski oraz pani Elżbieta Jurska  - 
Muzeum Narodowe w Szczecinie 

prof. dr hab. Kamil Kuskowski - Akademia 
Sztuki w Szczecinie
Firma Bono:
Agnieszka, Krzysztof i Kacper Bobala
Polchar - Alex Nielsen
Modele z liceów szczecińskich: 
Oskar Domingos                                  
Nelly Nowaczyk
Nikita Harytonov
Ola Pociej
Oliwia Siemanowicz
Piotr Michalski
Piotr Wardziukiewicz
Pola Małkiewicz
Sławek Niemczyk
Szymon Detko
Wiktoria Kazimierczuk
Aleksandra Jackowska
Alicja Drac- Tatoń
Alicja Lorenc
Basia Przygodzka
Dagmara Szwaj
Dawid Flieger
Dawid Stasiak
Jędrek Zaciura
Kacper Lewandowski
Karolina Kapral
Klaudia Malec
Maria Iżbicka
Maria Kardel
Marta Wróblewska
Michał Macuk
Natasza Dzwiąga
Michał Łoziński
Maya Turostowska

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA:

Dyrektor 
Artystyczny 

Projektu Przemek 
„Piniak” Piński wraz 
z modelką, podczas 

przygotowań do 
pokazu.
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| Adam Czajkowski
RC Jelenia Góra Cieplice
Przewodniczący Komitetu
ds. Interactu w latach 2010-2017 |

W dniach 19-21 maja 2017 roku, 
młodzież spotkała się w Łodzi 
na VIII Konferencji Interact 

Klubów D2231. Organizatorem był RC 
Łódź Centrum i Interact Łódź Centrum. 
Po przyjeździe, uczestnicy zostali przy-
witani przez gospodarzy: Prezydenta 
RC Łódź Centrum 2016/2017 Michała 
Marca i Wioletę Brzezińską. Nastąpiła 
wzajemna prezentacja i przedstawienie 
programu konferencji. Następnie uda-
liśmy się wraz przewodnikiem na zwie-
dzanie miasta. 
W sobotę rozpoczęła się konferencja. 
Przybyłych powitał DGE Jerzy Kor-
czyński. Przedstawił zebranym inte-
resującą prezentację na temat Rotary, 
Rotaractu i Interactu. Następnie głos 
zabrał Przewodniczący Komitetu ds. 
Interactu, Adam Czajkowski. Odczytał 
list, jaki skierował do uczestników Gu-
bernator kadencji 2016/2017 Krzysztof 
Kopyciński, który z powodu nakładania 
się terminów, nie mógł uczestniczyć 
w konferencji. Następnie przedstawił 
zebranym genezę pomysłu oraz prze-
bieg I Pokojowej Konferencji Interac-
tu, która odbyła się w ubiegłym roku 
w Karpaczu. Spotkała się tam młodzież 
z Izraela, Niemiec, Ukrainy i Polski. 
Adam Czajkowski pożegnał się, dzię-

kując wszystkim za współpracę. Wy-
raził przekonanie, że w okresie swojej 
7-letniej pracy w Komitecie ds. Interac-
tu udało się zbudować w Polsce trwa-
ły ruch interactorski, który dalej się 
rozwija. W tym czasie powstało osiem 
Interact Klubów, a dziewiąty czeka na 
kartę charterową. Przedstawił też swo-
jego następcę, Pawła Korczyńskiego 
z RC Wrocław. Wyraził głębokie prze-
konanie, że pod kierunkiem Pawła, pol-
ski Interact będzie nadal prężnie dzia-
łał i odnosił wiele sukcesów. DGE Jerzy 
Korczyński podziękował Adamowi za 
wieloletnią pracę. Paweł Korczyński, 
dziękując za nominację, zapewnił, iż 
będzie nadal rozwijał ruch interactor-
ski w naszym Dystrykcie. 
Następnie IAC: Kraków, Bydgoszcz, 
Łódź Centrum, Jelenia Góra Cie-
plice, przedstawiły prezentacje ze 
swoich działań w roku rotariańskim 
2016/2017. Były one bardzo interesują-
ce i świadczyły o dojrzałości tego ruchu 
w naszym Dystrykcie.  Działania mło-
dzieży koncentrują się w głównej mie-
rze na pomocy najbliższemu otoczeniu. 
Jest to wolontariat w domach dziecka, 
schroniskach dla zwierząt, domach 
pomocy społecznej, szpitalach. Mło-
dzież pomaga też osobom starszym. 
Na szkolnych i klubowych kiermaszach 
sprzedawane są wykonane własnoręcz-
nie wyroby, a uzyskane środki, służą 
celom pomocowym. 
Jury pod przewodnictwem DGE Jerze-

go Korczyńskiego, orzekło, iż wyróż-
nienie DG Krzysztofa Kopycińskiego za 
pracę w roku 2016/2017 otrzyma In-
teract Klub Jelenia Góra Cieplice, pro-
wadzony przez Elżbietę Zakrzewską. 
Pamiątkowy grawerton odebrała na-
grodzona Prezydent IAC Jelenia Góra 
Cieplice, Beata Szulejko. Gratulacje 
i wyrazy uznania należą się wszystkim 
klubom. Ich aktywność i praca są godne 
najwyższej pochwały.
Ostatnim punktem obrad był wybór 
Przedstawiciela Interactu w D2231. 
W tajnym głosowaniu wybrano Alicję 
Turlej z IAC Łódź Centrum. 
Konferencja zakończyła się na wyciecz-
ką: „Znane i nieznane oblicza ulicy 
Piotrkowskiej”. Owocem VIII Konfe-
rencji IAC jest ramowy harmonogram 
działań Komitetu ds. Interactu na rok 
2017/2018. Zdecydowano także, aby 
mocniej propagować udział Interacto-
rów w różnych formach wymiany mło-
dzieży, a także w obozach żeglarskich 
organizowanych w Dystrykcie. Posta-
nowiono także o prowadzeniu strony 
internetowej Interact Polska, w dome-
nie rotary.org.pl. 
Dziękuję RC i IAC Łódź Centrum za 
zaangażowanie i świetną organizację 
konferencji, a młodzieży i opiekunom 
za aktywny udział w kolejnym spotka-
niu Interactorów. Potwierdziło ono 
autentyczne zaangażowanie i rozwój 
działalności interactorskiej w naszym 
Dystrykcie.

VIII Konferencja Interact za nami

Uczestnicy 
VIII 

Konferencji 
Interact 
w Łodzi
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| AKTUALNOścI

KALENDARIUM WYDARZEń KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

LISTOPAD

11 Warszawa Bal Orła Białego i Bieg Niepodległości RC Warszawa
Fryderyk Chopin

18 Chełm,
Restauracja EDELS Bal z Duchem Bieluchem RC Chełm

25 Warszawa, Teatr Rampa Musical „Kobiety na skraju załamania 
nerwowego” w Teatrze Rampa

RC Warszawa 
Józefów

GRUDZIEń

8-12 Wrocław Wigilia Wielu Narodów 2017 RC Wrocław

9 Warszawa Gala Choinki RC Warszawa City RC Warszawa City

LUTY 2018

3 Warszawa,
Park Cafe&Rest II Konstanciński Bal Charytatywny Rotary RC Warszawa 

Konstancin

10 Warszawa, Polonia 
Palace Hotel Charytatywny Bal z Sobieskim RC Warszawa 

Sobieski

MARZEC 2018

9-10 Warszawa, Hotel Novotel 
Airport

PETS - Szkolenie Zarządów
Klubów kadencji 2018/19 Dystrykt 2231

22 Karpacz Międzynarodowa Konferencja Pokojowa dla IAC RC Jelenia Góra 
Cieplice

CZERWIEC 2018

1 Spała, Hotel Mościcki Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

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

WRZESIEń 2018

14-16 Wilno, Hotel Vilnius 
Grand Resort  Instytut Stref 15-16 Rotary International

PAźDZIERNIK 2018

12-14 Polanica Zdrój,
Hotel Polanica

Konferencja Dystryktu 2231 kadencji 2018/2019 
(wraz z Walnym Zgromadzeniem) Dystrykt 2231

Witamy w rodzinie Rotary

Jolanta Ciesielska,
RC Warszawa Konstancin,
manager public relations

Paweł Szwarc,
RC Warszawa Konstancin,

manager energie odnawialne

Ewa Jakubowska,
RC Warszawa Konstancin,
prawnik nieruchomości

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 




