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113 rocznica powstania Rotary 
jest już za nami. Bogate doświad-
czenie w czynieniu dobra na świe-
cie, wyrażające się w słowach - 
„uczynność ponad korzyści własne” 
- znajduje swoje odzwierciedlenie 
 w codziennej służbie Rotarian działa-
jących w Klubach. 

Spotkania z Klubami to przywilej każ-
dego Gubernatora. Możliwość bezpo-
średniego poznania problemów, które 
rozwiązują w swojej codziennej pracy, 
to prawdziwa przyjemność, a wsłu-
chanie się w głos członków Klubu, to 
wzbogacenie mojego 27-letniego do-
świadczenia w działalności klubowej na 
rzecz czynienia dobra na świecie. Efekty 
pracy Klubów to najlepsze świadectwo 
tego, że Rotary zmienia świat – Rotary 
Making a Difference! 

Każdy Klub realizuje wiele przedsię-
wzięć humanitarnych, edukacyjnych, 
każdy ma swoją wizję dokładania ce-
giełek do budowy wspólnego dobra 
w lokalnej społeczności.

Rotarianie działający w Klubach dają 
z siebie bardzo wiele. W celu pozyska-
nia środków na realizację projektów 
organizują bale, aukcje, spotkania, 
z których dochód jest przeznaczany na 
ważne cele społeczne. Istotną rolę od-
grywają sponsorzy, uczestnicy spoza 

Rotary, którym bliskie są rotariańskie 
idee.

Kluby są silne dzięki Rotarianom o róż-
nych zawodach, różnych poglądach. 

Po spotkaniach z wieloma Klubami 
można wysnuć wniosek, że coraz czę-
ściej nawiązują kontakty pomiędzy 
sobą w celu realizacji wspólnych celów 
społecznych. Nawiązują relacje part-
nerskie i strategiczne z organizacjami, 
które stawiają sobie zbieżne z naszymi 
cele oraz z samorządami w celu reali-
zacji większych projektów.

Cele te:
• są odpowiedzią na realne potrzeby 

społeczności lokalnej;
• angażują czynnie zarówno Rota-

rian, jak i lokalną społeczność;
• mają trwałe efekty, gdyż gwaran-

tują sukces w dłuższym okresie 
czasu; 

• są wymierne, zarówno w zakre-
sie poświęconych na ich realizację 
godzin społecznych, jak i wartości 
darowizn rzeczowych.

Warto zauważyć, że dzięki nam na-
stępują pozytywne zmiany i również 
doskonalimy nasze sposoby działania. 
Wcześniej byliśmy przyzwyczajeni to 
tzw. matching grantów, które zosta-
ły zastąpione przez granaty dystryk-

talne i globalne, odeszliśmy także od 
papierowego wypełniania formula-
rzy na rzecz elektronicznego systemu, 
obejmującego również aplikacje, auto-
ryzacje i sprawozdania. Jest to wielkie 
ułatwienie i przyspieszenie prac w za-
kresie możliwości wspólnego działa-
nia Klubów z naszego Dystryktu i we 
współpracy z Klubami i innymi Dys-
tryktami.
Projekty klubowe są coraz większe 
i trwale wpisują się w krajobraz lokal-
nej społeczności.
Zachęcam do korzystania z możliwości, 
które niesie nam The Rotary Founda-
tion, w zakresie możliwości realizacji 
celów humanitarnych i edukacyjnych 
oraz we współpracy międzynarodowej. 
Pomagajmy innym tak, aby mogli być 
samodzielni.
Wielkimi krokami zbliża się Konfe-
rencja Dystryktu 2231, która odbę-
dzie w dniach 1-3 czerwca 2018 roku  
w Spale k/ Tomaszowa Mazowieckie-
go. Niech to będzie rodzinne święto 
Rotarian! 

Z rotariańskimi pozdrowieniami 

| SŁOWEM WSTĘPU

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

Drodzy
Rotarianie
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Luty 2018
Sto trzynaście lat temu, w lutym, czterej 
członkowie pierwszego Klubu Rotary 
zorganizowali swoje pierwsze spotka-
nie. Mimo że nie zachowała się z niego 
ani minuta zapisu, jest mało prawdo-
podobne, aby ktokolwiek rozmawiał 
wtedy o służbie. Klub nie skupiał się na 
potrzebach społeczności lokalnych jesz-
cze przez kilka kolejnych lat.  

Spotkanie nie odbyło się ani w hotelu, 
ani w restauracji, ale w biurze jednego 
z członków, z tego co wiemy, nie było 
żadnego planu ani ogłoszeń, żadnych 
raportów, mówców i etykiet. Spotka-
nie z pewnością nie sprostałoby dzisiej-
szym standardom rotariańskim. A było 
oczywiście najbardziej istotnym, jakie 
kiedykolwiek miało miejsce. 

Dziś, tak jak w 1905 roku, wielu z nas 
dołącza do Rotary, szukając tego, do 

czego dążył Paul Harris: przyjaźni, 
kontaktów i miejsca, w którym można 
czuć się jak w domu. Dziś jednak Rota-
ry oferuje nam o wiele więcej niż mo-
gli jego pierwsi członkowie. Dzisiejsze 
Rotary, silne ilością ponad 1,2 miliona 
członków, sprawia, że czujemy się jak 
w domu nie tylko w grupie rówieśni-
ków, ale również w różnorodnych Klu-
bach, w naszych społecznościach i na 
całym świecie. 

Dziś Rotary łączy nas w sposób, o ja-
kim Paul Harris nawet nie marzył tego 
wieczoru, w lutym, tak dawno temu. 
Nie tylko możemy udać się w dowolne 
miejsce na świecie, gdzie jest Klub Ro-
tary i czuć się jak w domu, ale również 
możemy z każdym Klubem na całym 
świecie czynić różnicę. 

Sto trzynaście lat po pierwszym spo-
tkaniu Rotary stało się dużo większe 

i bardziej zróżnicowane niż jego zało-
życiele mogli sobie wyobrazić. Z orga-
nizacji, która była tylko biała i tylko 
męska, staliśmy się taką, która zrzesza 
kobiety i mężczyzn wszelkiego pocho-
dzenia. Staliśmy się organizacją, której 
głównym założeniem jest służba mają-
ca odzwierciedlenie w naszym motto: 
„Służba ponad własne interesy”. Jeste-
śmy organizacją, która nie tylko ma 
możliwość zmieniać świat, ale taką, 
która już to zrobiła dzięki naszemu wy-
siłkowi włożonemu w eliminację polio 
na świecie.

Nikt z nas nie może wiedzieć, co przy-
niesie przyszłość Rotary. Przypomina 
nam to, aby nadal budować solidne 
podstawy, które przekazał nam Paul 
Harris i jego przyjaciele: aby kuć 
i wzmacniać więzy służby oraz przy-
jaźni przez nasze hasło: „Rotary: Ma-
king a Difference”. 

styczeń 2018
W Rotary siłą jest różnorodność. Ta 
idea sięga najwcześniejszych lat naszej 
organizacji, kiedy zaproponowano po 
raz pierwszy system klasyfikacji. Za-
mysł był jasny: Klub z członkami, którzy 
mają większą różnorodność pochodze-
nia i umiejętności, będzie miał możli-
wość osiągnąć więcej niż ten bez nich.

Przez kolejne lata definicja różnorodno-
ści w Rotary stała się szersza. Odkryli-
śmy, że Klub, który prawdziwie repre-
zentuje swoją społeczność, może się jej 
efektywniej przysłużyć. Patrząc w przy-
szłość, jasne jest, jak istotną pozostanie 
różnorodność w Rotary: nie tylko, aby 
lepiej działać dziś, ale aby zbudować sil-
ną organizację w przyszłości. 

Jednym z najpilniejszych aspektów 
różnorodności do przekazania Klubom 
jest wiek naszych członków. Kiedy roz-

glądacie się na prawie każdym spo-
tkaniu Rotary, natychmiast staje się 
jasnym, że nasza średnia wieku nie jest 
obiecująca dla przyszłości organizacji. 
Liczba naszych członków jest obecnie 
prawie rekordowa i cały czas przyj-
mujemy nowych, jednak w małej ilości 
tych, którzy są na tyle młodzi, by mieć 
przed sobą dekady służenia w Rotary. 
Aby zapewnić nam silne przywództwo 
na jutro, musimy już dzisiaj postawić 
na młodych i zdolnych członków.

Nie możemy również mówić o różno-
rodności bez dyskusji na temat płci. 
Ciężko jest sobie wyobrazić, że zaled-
wie trzy dekady temu kobiety nie mo-
gły dołączyć do Rotary. Mimo że od 
tego czasu przeszliśmy długą drogę, 
dziedzictwo tej nietrafionej zasa-
dy ciągle w nas tkwi. Zbyt 
wielu członków Ro-
tary nadal uważa, 
że jest to orga-

nizacja wyłącznie dla mężczyzn, co ma 
szkodliwy wpływ zarówno na nasz 
publiczny obraz, jak i na wzrost człon-
kostwa. Dziś kobiety stanowią ponad 
dwadzieścia jeden procent członków 
Rotary. Jest to duże osiągnięcie, jednak 
daleko nam do celu, jaki powinien za-
łożyć sobie każdy Klub – równowaga 
płci, która dorównuje równowadze na-
szego świata, z taką samą ilością kobiet 
i mężczyzn w Rotary.

Cokolwiek przywiodło każdego z nas 
do Rotary, zostaliśmy w nim, ponieważ 
znaleźliśmy wartość w członkostwie 
oraz wierzymy, że nasza służba jest 
ważna dla świata. Poprzez tworzenie 
Klubów, które odzwierciedlają pełen 
różnorodności świat, budujemy jeszcze 
trwalszą wartość naszego hasła: „Ro-

tary: Making a Difference”. 

Drodzy
Rotarianie

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International
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Znajdujemy się właśnie w połowie 
roku rotariańskiego. Wiele oczekuje-
my po 2018 jako pierwszym z drugiego 
stulecia działalności Fundacji Rotary. 
Współpracując z nią, Rotarianie czy-
nią różnicę w sposób, jaki trudno było 
sobie na początku wyobrazić. 

Po pierwsze, nasza kluczowa inicjaty-
wa eliminacji polio na świecie przybli-
ża nas coraz bardziej do historycznego 
dnia, w którym świat będzie całkowicie 
wolny od tej choroby. 
Dzięki ogromnemu wydarzeniu, jakim 
był Światowy Dzień Walki z Polio ob-
chodzony w Seattle, wraz z tysiącami 
lokalnych przedsięwzięć organizowa-
nych przez Rotarian na całym świecie, 
w tym roku Fundacja zbliża się do osią-
gnięcia kwoty 50 milionów USD w fun-
duszu do walki z polio (włączając w to 
wpłaty pochodzące z Dystryktalnego 
Funduszu Celowego). 

Jesteśmy obecnie blisko tego celu, mię-
dzy innymi też dzięki zaangażowaniu 
Rotarian i przyjaciół, którzy wzięli 
udział w wyścigu rowerowym pod ha-

słem „Miles To End Polio”, podczas któ-
rego były zbierane fundusze. 

Po drugie, celem Fundacji jest osią-
gnięcie w tym roku ogólnego kapitału 
w wysokości 360 milionów USD, tak 
abyście wraz z innymi Rotarianami 
mogli nadal pomagać ludziom na ca-
łym świecie.  

Dodatkowo inicjatywa „2025 do 2025” 
także idzie do przodu. Zamierzamy 
osiągnąć kwotę 2.025 miliarda USD do 
2025 roku, aby zapewnić długotermi-
nową stabilność finansową i niezbędne 
środki na przyszłość. 

Kładziemy też nacisk na pracę na rzecz 
budowania pokoju na świecie i pro-
gram Rotariańskich Centrów Poko-
jowych. Aplikacje do Stowarzyszeń 
Pokojowych Rotary są już dostępne. 
Poszukujcie świetnych kandydatów 
i wspierajcie naszych absolwentów 
Centrów Pokojowych, zapraszając 
ich do pracy w charakterze doradców 
w waszych projektach. 
Pomiędzy lutym a czerwcem Prezydent 

RI, Ian H.S. Riseley zwoła sześć Prezy-
denckich Konferencji na rzecz Budowa-
nia Pokoju, które przedstawią powią-
zania pomiędzy ustanawianiem pokoju 
a naszą pracą w każdym z obszarów 
zainteresowania Rotary. Zapraszam, 
aby w nich uczestniczyć!

Największym wydarzeniem będzie 
oczywiście Międzynarodowa Konwen-
cja w Toronto w dniach 23-27 czerw-
ca 2018 roku. Będziemy świętować nie 
tylko osiągnięcia obecnego roku rota-
riańskiego, ale również pięćdziesiątą 
rocznicę Rotaractu. 

W Nowym Roku nadal pokazujmy, że 
jesteśmy Ludźmi Czynu! I niech świat 
zauważy, że my, Rotarianie, Czynimy 
Różnicę. 

| THE ROTARY FOUNDATION

Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Szczęśliwego
Nowego

Roku

styczeń 2018
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Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Udajmy się
razem
w tę podróż

W dniu 23 lutego Rotarianie świętują 
Światowy Dzień Pokoju i Tolerancji – 
113 rocznicę założenia Rotary. 

Pokój jest fundamentem naszej orga-
nizacji od samego początku. W 1921 
roku w Edynburgu, w Szkocji, usta-
nowiliśmy Czwarty z Przedmiotów 
Działalności Rotary. Byliśmy w Lon-
dynie, kiedy zostało zasiane ziarno 
tego, co później, po II Wojnie Świa-
towej, przeobraziło się w UNESCO. 
W Havanie w 1940 roku przyjęliśmy 
rezolucję wzywającą do „wolności, 
sprawiedliwości, prawdy, świętość-
ci przyrzeczenia oraz przestrzegania 
praw człowieka”, które stały się dla 
Narodów Zjednoczonych sztandaro-
wymi założeniami przy powstawaniu 
Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka w 1948 roku. 

Jesteśmy aktywni w strukturach Na-
rodów Zjednoczonych. W 1945 roku 
prawie 50 Rotarian służyło jako de-
legaci, konsultanci i doradcy na Kon-
ferencji w San Francisco, gdzie była 
spisana karta założycielska Narodów 
Zjednoczonych. Dziś, prawie 73 lata 
później, Rotary zachowała w ONZ sta-
tus najważniejszego konsultanta ds. 

organizacji pozarządowych. Kilku Ro-
tarian z Centrów Pokojowych pracuje 
w agencjach ONZ.  Reprezentanci Ro-
tary w ONZ organizują także co roku 
w listopadzie Dzień Rotary, aby świę-
tować partnerstwo dla pokoju.

Dziś naszym nowym partnerem jest In-
stytut Ekonomii i Pokoju (Institute for 
Economics and Peace), który został za-
łożony w Australii przez przedsiębior-
cę technologicznego Steve’a Killelea. 
Instytut kładzie nacisk na to, co nazy-
wa Bezwzględnym Pokojem (Positive 
Peace), opartym na ośmiu filarach: 
dobrze funkcjonującym rządzie, zdro-
wym środowisku biznesowym, spra-
wiedliwym podziale zasobów, respek-
towaniu praw innych ludzi, dobrych 
relacjach z sąsiadami, swobodnym 
przepływie informacji, wysokim po-
ziomie kapitału ludzkiego oraz niskim 
poziomie korupcji. 

Pomiędzy lutym a czerwcem, będzie-
my mieli okazję uczestniczyć w Konfe-
rencjach Prezydenckich Na Rzecz Bu-
dowania Pokoju Ian’a H.S. Riseley’a, 
w sześciu miastach na całym świecie. 
Zajrzyjcie na rotary.presidential-con-
ferences. Będziemy nadal odkrywać, 

jak wspomniane Osiem Filarów Poko-
ju współgra z obszarami naszego za-
interesowania.

Wraz z Uniwersytetem Chicago bę-
dziemy gospodarzem Dróg do Pokoju 
(Pathways to Peace), serii rozmów 
z wiodącymi badaczami, praktykami, 
członkami rotariańskich Centrów Po-
kojowych oraz uczonymi, w temacie 
rezolucji o pokoju i zapobieganiu kon-
fliktom. Obejrzyjcie pierwszą, która 
miała miejsce we wrześniu 2017 roku 
na bit.ly/2j9cSUh.

Razem z naszymi partnerami będziemy 
nadal pracować nad ugruntowaniem 
stanowiska globalnych uczonych oraz 
liderów w rozwijaniu tolerancji, życzli-
wości i międzynarodowego pokoju. 

Udajmy się razem w tę podróż. 

Luty 2018
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Wielkie podróże
Kiedy będziecie w Toronto na Między-
narodowej Konwencji Rotary 2018 od 
23 do 27 czerwca, może będziecie chcie-
li odwiedzić Niagara-on-the-Lake, ma-
lownicze miasto leżące w ujściu rzeki 
Niagara. Wielu turystów jedzie 80 mil 
by spędzić tam dzień, spacerując wzdłuż 
liściastych ulic z butikami i kawiarenka-
mi, znajdującymi się w XIX-wiecznych 
budynkach lub próbując win w jednej 
z licznych, światowej klasy winiarni 
znajdujących się nieopodal. Zaledwie 
14 mil dalej znajdziecie jedną z najwięk-
szych atrakcji turystycznych na świecie. 
Wodospad Niagara jest wspólną nazwą 
trzech kaskad, które rozpościerają się 
wzdłuż granicy kanadyjsko-amerykań-
skiej. Odwiedzający część zwaną Hor-
seshoe Falls w Kanadzie mogą skorzy-
stać z wielu atrakcji, w tym rejsu łodzią 
poprzez serce wodospadów i wycieczki 
przez tunele niedaleko ich końca. 

Inną możliwością jest całodzienna wy-
cieczka do Stratford, które jest jedynie 
95 mil od Toronto. To miejsce najwięk-
szych na kontynencie firm prezentu-
jących klasyczne teatry repertuarowe, 

wystawiających ponad tysiąc produkcji 
w okresie od kwietnia do październi-
ka. Stratford Festival kładzie nacisk na 
sztukę szekspirowską. To małe miasto 
posiada również kilka najlepszych w Ka-
nadzie restauracji. Są również degusta-
cyjne wycieczki dla miłośników piwa 
oraz czekolady. Możecie też spróbować 
produkowanego w Kanadzie płynnego 
złota - syropu klonowego. 

Znamienite sąsiedztwo
Podczas pobytu w Toronto będziecie 
również chcieli zapoznać się z barwnym 
sąsiedztwem miasta.  Dla tych, których 
grafik będzie napięty, podaję kilka naj-
ważniejszych wyborów. 

Mniej niż milę na północny zachód 
od Metro Toronto Convention Centre 
(MTCC) znajdziecie West Queen West, 
pełne życia sąsiedztwo z tysiącami bu-
tików i restauracji. Od Bathurst Street 
do West Queen West znajdziecie tysiące 
galerii sztuki oraz barów z muzyką na 
żywo.

Kilka minut spacerkiem na północny 
zachód od Chinatown i znajdziecie się 

w wielowiekowym Kensington Market, 
gdzie znajdują się zabytkowe sklepy 
odzieżowe, spożywcze, jadłodajnie oraz 
inne sklepy. 

Niedaleko Chinatown ulice przepełnione 
są ludźmi kupującymi niedrogą odzież, 
owoce i warzywa.  Restauracje tamtejsze 
są niezłą gratką, szczególnie jeżeli kocha-
cie suma dim oraz dumplings. 

Po krótkiej podróży taksówką z miejsca, 
w którym odbywać się będzie Konwen-
cja, w Distillery Discrict, jest mnóstwo 
kawiarni, restauracji oraz sklepów znaj-
dujących się w XIX-wiecznych budyn-
kach Destylarni. Ten obszar, dostępny 
tylko dla pieszych, posiada największą 
w Ameryce Północnej i najlepiej zacho-
waną kolekcję architektury przemysło-
wej epoki wiktoriańskiej. 
Randi Druzin, Rotary International

Zarejestruj się
na Międzynarodową
Konwencję w Toronto
na stronie:

riconvention.org
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Konwencja w Toronto 2018

Urokliwy widok na 
Wodospad Niagara
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Kochani, 

na początku Nowego 
2018 Roku życzę Wam 
realizacji wielu rota-
riańskich zamierzeń, 
a także zdrowia, rado-
ści, miłości oraz samych 
sukcesów w życiu oso-
bistym i zawodowym. 
Niech się spełniają Wasze 
marzenia. W bieżącym 
magazynie znajdziecie 
m.in. relację z Wigilii Wielu Narodów, zorganizowanej 
już po raz siedemnasty we Wrocławiu. Polecam także 
lekturę wywiadu z jedynym Polakiem, który już za kil-
ka miesięcy dołączy do Zarządu Rotary International - 
PDG Piotrem Wygnańczukiem. Jak zawsze znajdziecie 
także wiele aktualności z Klubów. Życzę miłej lektury 
i przypominam, że we wszystkich sprawach możecie się 
z nami porozumiewać mailowo pod adresem: redak-
cja@rotary.org.pl
Z rotariańskim pozdrowieniem

| SŁOWEM WSTĘPU

 Spis treści
2. Słowo wstępne Gubernatora D2231 Rotary International,
DG Jerzy Marian Korczyński, RC Łódź
3. Słowo wstępne Prezydenta Rotary International 2017-2018,
Jan H.S. Riseley, RC Sandringham, Victoria, Australia 
4.  Wiadomość od Przewodniczącego Fundacji Rotary, Paul A. Netzel, 
Rotary Club of Los Angeles, California, USA
7. Słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

ROTARY NA ŚWIECIE
6. Konwencja w Toronto 2018, Randi Druzin, Rotary International
8. Dookoła świata – projekty Rotary realizowane na świecie,
Brad Webber, Rotary International  
12. Spotkajmy się w Toronto, Mark Krawczyński, RC Warszawa City

ROTARY W DYSTRYKCIE
10. Wigilia Wielu Narodów, Komitet Organizacyjny Wigilii Wielu Narodów, 
RC Wrocław
13. Good Start dla dzieci i seniorów, Anna Wieczorek, RC Warszawa City

LUDZIE ROTARY
17. Razem możemy więcej - wywiad z PDG Piotrem Wygnańczukiem, 
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
19. Kartki z historii polskiego Rotary, PDG Eugeniusz Piontek,
PDG Andrzej Ludek, RC Warszawa City

Z ŻYCIA KLUBÓW
20. Kolejna makieta dla niewidomych, Jan Zacharewicz, RC Gdańsk-Sopot-
Gdynia, RC Gdynia Orłowo, RC Gdynia
21. Bulodrom dla mieszkańców Giżycka, Jarosław Majkowski, RC Giżycko 
21. Bulodrom dla Olsztyna, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn 
21. Wsparcie dla przychodni geriatrycznej, Zbigniew Hajduk, RC Kraków 
21. Pobiegnij dla onkoludków, Dorota Wrońska-Pilarek, RC Poznań-
Starówka 
22. Spełniamy marzenia chorych dzieci,  Adam Czajkowski, RC Jelenia 
Góra-Cieplice
22. Piknik Ziemniaczany, Elżbieta Nowikiewicz, RC Bydgoszcz Brda  
22. III Winobranie w Kielcach, Marcin Krzemiński, RC Kielce  
23. II Rotary Cup w Białymstoku, Tomasz Michalik, RC Białystok
23. II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Rotary Dzieciom, Tomasz 
Michalik, RC Białystok
24. XXII Aukcja Rotariańska, Paweł Kasperczyk, RC Elbląg 
24. Elbląski Klub Rotary gościł przyjaciół z Leer, Paweł Kasperczyk,
RC Elbląg
25. Dla poszkodowanych podczas nawałnicy, Bogusław Kolanowski,
RC Inowrocław
25. Pomagają młodej tenisistce, Bernard Wyderka, RC Inowrocław
26. II Rotariańska Choinka dla dzieci, Jarosław Majkowski, RC Giżycko 
26. Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum 
26. Muzyka dla ucha Malucha, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
26. Rocznicowe spotkania łódzkich Rotarian, Włodzimierz Adamiak,
RC Łódź Centrum

FELIETONY
27. O wizerunku Rotary, Jak mówić o Rotary?, DGE Łukasz Grochowski,
RC Warszawa Żoliborz
28. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Anna Kwoczek-Wadecka,
RC Elbląg Centrum
29. Dlaczego warto podróżować?, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
30. Zmiany w ochronie danych osobowych w Klubach i Dystrykcie,
Robert Gadzinowski, RC Warszawa

ROTARACT
31. Dzień Rotary w Organizacji Narodów Zjednoczonych – Genewa 2017, 
Anna Grzywacz, DRR Elekt, RAC Kraków Wawel
32. Konferencja Rotaract w Szczecinie, Kamil Żółkiewicz, RAC Szczecin
32. Andrzejkowo dla dzieci, Tina Czapiewska, RAC Bydgoszcz

INTERACT
33. II Międzynarodowa Konferencja Pokojowa „Interact w służbie 
pokoju”, Komitet Organizacyjny Konferencji
33. Z wizytą w „Staruszkowie”,  Anna Łubińska, Sabina Moryc,
RC Jelenia Góra-Cieplice
34. Świąteczna paczka, Elżbieta Zakrzewska, RC Jelenia Góra-Cieplice
34. Młodzież z Interact w finale WOŚP, Dominika Perłowska,
IAC Jelenia Góra-Cieplice

AKTUALNOŚCI
35. Słownik skrótów
35. Kalendarium wydarzeń
35. Witamy w rodzinie Rotary

NR 1 (4), styczeń-luty 2018

Rada Doradcza
Marian Jerzy Korczyński – Gubernator Dystryktu
Łukasz Grochowski – Gubernator Elekt
Małgorzata Wojtas – Gubernator Nominat
Piotr Wygnańczuk – Dyrektor Nominat Zarządu RI 
Barbara Pawlisz – Past Gubernator
Krzysztof Kopyciński – Past Gubernator 
Janusz Potępa - Past Gubernator

Redaguje zespół
Redaktor naczelna: Dorota Wcisła 
Redaktor prowadząca: Ilona Nowacka
Sylwia Warzechowska, Anna Kwoczek-Wadecka,
Jarosław Kowalski
Tłumaczenia: Ilona Nowacka. Korekta: Anna Nowacka
Skład DTP: Remigiusz Korwiel
Druk: Drukarnia OLTOM, ul. Ratajska 1, 91-231 Łódź
Wydawca: Oficyna OKO, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg

Magazyn wydawany na licencji Rotary International

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytułów. Materiały do gazety należy kierować na adres: 
redakcja@rotary.org.pl
Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (format word) i zawierać 
imię i nazwisko autora. Zdjęcia w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi, 
o objętości min. 1 Mb powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora oraz opisane.
Foto z okładki: Wigilia Wielu Narodów we Wrocławiu,
fot. Agnieszka Wira

Dorota Wcisła
Redaktor naczelna

Polska



 8 | rotary.org.pl

1] Kanada
Samobójstwo dwóch lokalnych 
nastolatków na początku 2015 
roku zmobilizowało Klub Rotary 
z Yarmouth, N.S. do pomocy 
młodym ludziom poprzez 
sponsorowanie wycieczek 
połączonych z obozami, dni zdrowia 
psychicznego dla gimnazjalistów, 
warsztatów odżywiania oraz 
wizyt trenerów motywacyjnych 
w szkołach. W październiku Klub 
zaprosił Mitch’a Dorge’a, byłego 
perkusistę kanadyjskiego zespołu 
pop-rockowego „Crash Test 
Dummies”. Podczas „prowadzonych 
rytmem” spotkań, 19 października, 
przy publiczności składającej się 
z 1 000 uczniów z dwóch szkół 
średnich, Dorge poruszał tematy 
jeżdżenia pod wpływem alkoholu, 
narkotyków oraz znęcania się. 
Kolejnego dnia miał jeszcze większą 
publiczność, choć spotkanie 
odbywało się w mniejszej szkole. 
- Nie pouczam dzieci, rozmawiam 
z nimi - powiedział Dorge, którego 
wizyty były finansowane przez 
firmę ubezpieczeniową The Co-
operators i zorganizowane przez 
jej lokalnego przedstawiciela, 
Scott’a Lutz’a, Past Prezydenta RC 
Yarmouth. 

- Rytmiczne klaskanie jest częścią 
terapii - dodaje Dorge. - Wspólnie 
tworzymy ten bębniący rytm. 
Praca z młodymi ludźmi 
„naprawdę odmładza nasz Klub, 
dając możliwość związania się ze 
społecznością” -  mówiła Prezydent 
40-osobowego Klubu. Dorge był 
pod wrażeniem działania Klubu: 
- Nie mogłem uwierzyć w to, 
jaki każdy był szczery. Myślę, że 
młodzież powinna wiedzieć, że ma 
kogoś, z kim może porozmawiać.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Brad Webber

Dookoła świata
Projekty Rotary realizowane na świecie

Około 600 000 
Kambodżan rocznie 
zostaje dotkliwie 
pogryzionych przez 
psy; aż połowa 
badanych psów ma 
objawy wścieklizny. 

2

1
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2] Argentyna
Zdając sobie sprawę z istotnego znaczenia dobrego wzroku dla jakości uczenia się, RC Rufino 
nadzorował badanie wzroku dla 350 dzieci w czterech szkołach przez ostatnie trzy lata, 120 z nich 
w październiku 2017 roku. Badanie było zainicjowane przez RC Rosario, o czym powiedział Rotarianin 
z RC Rufino, Javier Hernan Enrique Barrientos, który pochwalił wolontarystyczny aspekt inicjatywy. 
Barrientos oraz jego klubowi koledzy, którzy przeznaczyli około 700 dolarów w bieżącym roku na 
badania wzroku oraz ufundowali 20 zestawów okularów, współpracują z Fundacją Essilior Vision, 
dostarczającą soczewki, by razem organizować badania u optyka, który wysyła najbardziej potrzebującą 
młodzież do okulisty.

5] Nigeria
Wzrost liczby osób wypędzonych 
z własnych domów przez żołnierzy Boko 
Haram zmobilizował RC Jos Tin City do 
ufundowania stypendiów, aby 10 studentek 
mogło dołączyć do Home Economics 
Training Institute w Riyom. -Ta krytyczna 
sytuacja spowodowała wzrost ilości 
osieroconych dzieci, które mają trudność 
w kontynuowaniu jakiejkolwiek formy 
normalnej edukacji - powiedział Arthur 
Ophiohonren, członek Klubu. RC Jos Tin 
City przeznaczył w ostatnich latach na 
stypendia około 1 600 dolarów, z czego 
większość pochodziła bezpośrednio od 
członków Klubu.

4] Nowa Zelandia
Z łomami i młotami w rękach zespół do rozbiórki z RC Ngamotu 
opróżnił i odnowił ośmioapartamentowy dom zarządzany przez 
klubową fundację dla osób starszych. Klub, który do połowy 
2017 roku nazywał się RC New Plymouth, przed przyjęciem 
nazwy Maori przeznaczył w ciągu dwóch lat ponad 25 000 
dolarów na jeden apartament. - Klub zapłacił za nowe wnętrza 
i ich wyposażenie łącznie z nowymi lodówkami, pralkami 
oraz malowaniem każdego z mieszkań na 400 metrach 
kwadratowych - podkreślił Wally Garret, Past Prezydent Klubu. 

| ROTARY NA ŚWIECIE

W Nigerii są 
ponad 2 miliony 
wewnętrznie 
przesiedlonych ludzi. 

3
5

4

3] Kambodża
Od 2012 roku RC Poipu Beach 
na Hawajach współpracuje 
z RC Pursat w programie 
„Zrównoważona Kambodża”, 
przeznaczając 6 000 dolarów na 
budowę przedszkoli, programy 
żywieniowe oraz pokrycie części 
pensji nauczycieli w rolniczym 
Pursat. Podczas wizyty 
w czerwcu, kiedy dostarczono 
przybory szkolne oraz 
rekreacyjne, Craig Nishimoto, 
weterynarz i Past prezydent RC 
Poipu Beach, zaszczepił również 
przeciwko wściekliźnie około 40 
psów. 
- W Kambodży psy nie 
są szczepione przeciwko 
wściekliźnie - mówił Nishimoto. 
Szczepienia te chronią również 
ludzi. 



10 | rotary.org.pl

| ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

Już po raz siedemnasty, 9 grud-
nia 2017 roku, odbyła się organi-
zowana przez Rotary Club Wro-
cław i Rotaract Club Wrocław 
Wigilia Wielu Narodów – Spo-
tkanie Wielu Kultur. Corocznie 
uczestniczą  w nim studenci Pro-
gramu Międzynarodowej Wy-
miany Młodzieży (Rotary Youth 
Exchange) z całego świata oraz 
przedstawiciele i hierarchowie 
różnych wyznań, mniejszości na-
rodowych i etnicznych. 

Spotkanie studentów wymiany roz-
poczyna się każdego roku dzień 
przed Wigilią, tak aby mieli oni 

czas zwiedzić Wrocław i okolice. Jedną 
z atrakcji, w jakiej młodzież miała oka-
zję uczestniczyć, była gra Eduball zorga-
nizowana przez Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. Wyniki testu 

 Wigilia   Wielu Narodów
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Wszyscy bawili się rewelacyjnie

Wrocławska Wigilia Wielu Narodów z pewnością 
zostanie w pamięci tych młodych ludzi

Studenci Programu Międzynarodowej 
Wymiany Młodzieży zwiedzili Wrocław

Młodzież podczas gry Eduball zorganizowanej przez 
wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego
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| ROTARY W DYSTRYKCIE 2231

i dokumentacja fotograficzna potwier-
dzają skuteczność takiej formy nauki.
Ponadto, niezmiennie od wielu lat, mło-
dzież odwiedziła Wrocławski Rynek, Ko-
ściół Pokoju w Świdnicy, Zamek Książ, 
Panoramę Racławicką, Most Miłości, 
Wrocławską Katedrę, Wrocławskie Zoo, 
Oceanarium i Hydropolis. Poznała Dol-
ny Śląsk, jego zabytki i kulturę.
Sama Wigilia podzielona była na dwie 
części. Oficjalną, mającą miejsce w Paw-
łowicach, w salach znajdujących się na 
terenie Pawłowickiego Pałacu, gdzie 
studenci wymiany mieli możliwość za-
prezentowania repertuaru artystycz-
nego i pochwalenia się przyswojeniem 
języka polskiego po kilku miesiącach 
spędzonych w Polsce (chapeau bas dla 
studentów z Wrocławia za przygotowa-
nie programu artystycznego i kilku ko-
lęd, do których wykonania przyłączyła 
się cała sala oraz dla pięknego przed-

stawienia, którym przywitała studentów 
młodzież Interactu Jelenia Góra-Cie-
plice, zachwycając swoim przedstawie-
niem wszystkich obecnych).
Następnie kolejno występowali studenci 
z innych miast. Koncert Mileny Pioruń-
skiej i Julii Wiry wprowadził nas w praw-
dziwy bożonarodzeniowy nastrój. Przed-
stawiciele różnych wyznań mieli okazję 
przekazać swoje przesłania wszystkim 
zebranym i podsumować kolejny rok. 
Tym razem z pewnością wszystkim za-
padnie w pamięci to, co powiedział 
Aleksander Gleichgewicht, przewodni-
czący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, 
o tym, aby tradycje polskie, takie jak 
przygotowywanie dodatkowego talerza 
dla nieznajomego gościa podczas Wigi-
lii, miały swoje przełożenie w rzeczywi-
stości. W błogosławieństwach kolejnych 
wyznań usłyszeliśmy piękne przesłanie: 
,,bądźcie dobrzy jak chleb”.

Na koniec uczestnicy razem odśpiewa-
li piosenkę „We are the world” i wpro-
wadzając wigilijny nastrój podzielili się 
opłatkiem. Druga część – wspólna kola-
cja - odbyła się w radosnej atmosferze: 
w śpiewie, tańcu i szczęściu naszych 
studentów, dzięki którym to wydarze-
nie miało niepowtarzalny klimat. Pysz-
na kolacja wigilijna była przygotowana 
przez wiele kultur i narodowości. Po ko-
lacji goście jedli pierniki przygotowane 
przez studentów wymiany i ich host ro-
dziny, popijając kompotem z suszu, jak 
na Wigilię przystało.
 
Komitet Organizacyjny Wigilii 
Wielu Narodów 2017, RC Wrocław

 Wigilia   Wielu Narodów
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Podczas spotkania studenci 
występowali z kolejnymi koncertami

Dzięki muzyce na żywo spotkanie 
miało niepowtarzalny klimat
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| ROTARY NA ŚWIECIE

| Mark Krawczyński
RC Warszawa City, Przewodniczący 
Komitetu Dystryktu 2231 ds. pro-
mocji RI Convention w Toronto |

Następna Konwencja Rotary 
International odbędzie się 
w Toronto nieco później niż 

zwykle, bo w dniach 23–27 czerwca 
2018 roku. Wtedy właśnie rozpoczyna 
się niezwykle urokliwe kanadyjskie 
lato i atmosfera w tym pięknym mie-
ście staje się naprawdę gorąca. Lokal-
ni Rotarianie będą chcieli zauroczyć 
nas swoją kulturą i gościnnością.  Je-
stem przekonany, że tak właśnie się 
stanie, gdyż Kanada jest naprawdę 
zachwycająca – odwiedzałem ją już 
dwukrotnie! To jest kultura podobna 
do USA, ale w bardziej europejskim 
wydaniu, gdzie wiele osób mówi także 
po francusku.
Jedną z ciekawostek dotyczących To-
ronto jest to, że tamtejsza gigantycz-
na CN Tower została zaprojektowana 
przez australijskiego architekta Johna 
Andrewsa i od czasu budowy w 1976 
roku przez niemal 30 lat była najwyż-
szą wieżą na świecie. Ma 113 pięter, 
a na jej szczycie chodzi się po przezro-
czystej posadzce, na której można się 
położyć i zrobić „selfie” na tle ludzi, 

którzy pod nami, na odległej ziemi, 
wyglądają jak mrówki.
Koszt lotów do Toronto często się 
zmienia, warto więc sprawdzać co kil-
ka dni na specjalnych stronach inter-
netowych. Obecnie loty z Warszawy 
z jedną przesiadką wahają się w cenie 
od ok. 2 200 zł w obie strony dla jed-
nej osoby. Bogatą ofertę biletów lot-
niczych można znaleźć na stronach: 
Skyscanner, eSky, tanieloty i innych. 
15 marca 2016 roku władze Kanady 
wprowadziły wymóg posiadania przez 
obcokrajowców podróżujących drogą 
lotniczą w ramach ruchu bezwizowego 
(w tym Polaków) elektronicznego po-
twierdzenia podróży (eTA- electronic 
Travel Authorization). Opłata za wy-
danie tego elektronicznego dokumen-
tu - powiązanego z numerem paszpor-
tu wnioskodawcy - wynosi 7 dolarów 
kanadyjskich. Płatności można doko-
nywać kartą płatniczą, poprzez stro-
nę internetową udostępnioną przez 
rząd kanadyjski. Ważność eTA prze-
widziano na 5 lat. Większość eTA jest 
akceptowana w ciągu kilku minut od 
złożenia wniosku, ale w niektórych 
przypadkach procedura zajmuje kilka 
dni. Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP sugeruje złożenie wniosku 
o eTA z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Jedynym oficjalnym portalem, gdzie 
należy aplikować o eTA jest portal rzą-
du kanadyjskiego: https://www.ca-
nada.ca/en/immigration-refugees-ci-
tizenship/services/visit-canada/eta/
apply-pl.html. 
Koszt rejestracji na Konwencję w To-
ronto wynosi obecnie 410 USD do koń-
ca marca 2018. Potem koszty wzrosną 
o 85 USD. 
Konwencja Rotary International to 
najważniejsze wydarzenie w kalenda-
rzu rotariańskim. Zawsze bierze w niej 
udział wielu Rotarian. Każdy z człon-
ków naszego stowarzyszenia powinien 
chociaż raz w swoim życiu wziąć udział 
w tym niesamowitym wydarzeniu. 
Ta Konwencja jest także szczególnie 
ważna dla naszego Dystryktu ponie-
waż PDG Piotr Wygnańczuk właśnie 
tam rozpocznie swoją kadencję jako 
Dyrektor Rotary International. War-
to być tam razem i wspierać naszego 
jedynego polskiego przedstawiciela 
w Zarządzie Rotary International. 
Podczas Konwencji w House of Friend-
ship na stoisku Międzynarodowej 
Grupy ESRAG (nr 310) będzie można 
spotkać mnie, a na stoisku Komitetów 
Międzykrajowych ICC (nr 715) PDG 
Andrzeja Ludka i Alexa Kartsela z RC 
Warszawa City. 
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Nocna panorama Toronto 
od strony jeziora Ontario

Spotkajmy się w Toronto
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| Anna Wieczorek
RC Warszawa City |

Projekt GOOD START polega 
na fundowaniu i organizowaniu 
centrów edukacyjnych do nauki 
języka angielskiego dla dzieci 
i młodzieży z mniej uprzywilejo-
wanych środowisk społecznych 
w świetlicach środowiskowych, 
szpitalach, domach kultury, do-
mach dziecka i w szkołach. 

Pomysłodawczyni projektu, człon-
kini RC Warszawa City, Anna 
Wieczorek, prowadzi zajęcia, 

szkoli wychowawców i pracowników. 
W ostatnim czasie projekt niespodzie-
wanie rozszerzył się o zajęcia w Domu 
Pomocy Społecznej im. Matysiaków 
w Warszawie, gdzie język angielski po-
znają seniorzy.

Narodziny pomysłu
Projekt GOOD START wymyśliłam po-
nad 10 lat temu, gdy po raz pierwszy ze-

tknęłam się z novum technologicznym, 
jakim była tablica interaktywna. Z za-
wodu jestem anglistką, specjalizuję się 
w nauczaniu dzieci, jestem też autorką 
podręczników i innych publikacji do 
nauki języka angielskiego. Seria moich 
podręczników w dużej mierze narodzi-
ła się dzięki Rotary. W roku 1991, jako 
pierwsza Polka w epoce „po upadku że-
laznej kurtyny”, wzięłam udział w pro-
gramie Rotary Group Study Exchange. 
Sześć tygodni spędzonych w kanadyj-
skiej Albercie zaowocowało mnóstwem 
nowych doświadczeń zawodowych, 
które natychmiast po powrocie do Pol-
ski przelałam na papier. Zainspirowana 
tym, co zobaczyłam w Kanadzie, zaczę-
łam tworzyć serię książek językowych 
dla dzieci, którą w 1998 r. wydało Wy-
dawnictwo PWN. Był to czas przełomo-
wy – nowa reforma szkolnictwa, nowe 
podejście do nauczania języków ob-
cych, otwieraliśmy się na świat! Z ręką 
na sercu dziś stwierdzam, że gdyby nie 
Rotary, gdyby nie tamten wyjazd - nie 
byłoby dziś prawdopodobnie ani moich 

publikacji, ani projektu GOOD START. 
Zawsze interesowały mnie edukacyjne 
nowinki. Pojawienie się na rynku tablic 
interaktywnych dało możliwość orga-
nizowania bardzo atrakcyjnych zajęć 
językowych. Początki projektu to rok 
2005. Byłam wtedy członkiem RC War-
szawa Józefów. W ramach pierwszego 
Matching Grant-u z klubem szwedzkim 
udało nam się wyposażyć trzy wiej-
skie szkoły na Mazurach w komputery 
i pomoce do nauki języka angielskiego. 
Kolejny Matching Grant zrealizowany 
z RC Edmonton Down Town pozwolił 
na wyposażenie kolejnych trzech lo-
kalizacji. Po przeniesieniu się do RC 
Warszawa City udało mi się zarazić 
projektem GOOD START mój obecny 
Klub. Nie było to trudne, bo moi klu-
bowi koledzy to ludzie czynu i nie ma 
dla nich rzeczy niemożliwych! Chcę 
tutaj podkreślić, że gdyby nie Mieczy-
sław Maciążek, który nadał projektowi 
GOOD START nowy wymiar i na któ-
rym spoczywa ogrom pracy logistyczno
-organizacyjnej, nie mielibyśmy dzisiaj 

Good Start dla dzieci 
i seniorów
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W ostatnim czasie projekt rozszerzył się o zajęcia 
w Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków 
w Warszawie, gdzie język angielski poznają seniorzy
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tak znakomitych efektów. Patronem 
projektu jest śp. Profesor Henryk 
Wójcicki, wybitny Polak i Rotarianin, 
którego miałam przyjemność i honor 
poznać podczas mojego pobytu w Ka-
nadzie w roku 1991.

Edukacja najlepszym darem
Poprzez organizowanie centrów eduka-
cyjnych wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt multimedialny i materiały do 
nauki języka angielskiego stwarzamy 
dzieciom i młodzieży warunki do roz-
woju intelektualnego w bezpiecznym, 
przyjaznym dla nich środowisku. Sze-
roko pojęta edukacja, przede wszystkim  
językowa, jest w naszym odczuciu naj-
lepszym darem, jaki możemy przekazać 
młodemu pokoleniu.

W skład pakietu startowego projektu 
GOOD START wchodzą: tablica inte-
raktywna, projektor, laptop, programy 
multimedialne do nauki języka angiel-
skiego, a także szkolenie metodyczne 
dla nauczycieli i wychowawców.

Współpraca RC Warszawa City, RC Mi-
lano Nord i RC Berlin Luftbruecke (MG 
76346 oraz GG 1412308) w ostatnich la-
tach zaowocowała uruchomieniem pro-
jektu GOOD START w 23 miejscach na 
terenie całego kraju i jednego centrum 
na Litwie. Najnowszy Global Grant (GG 
1747182) o wartości 56 000 USD  po-

zwolił nam na uruchomienie kolejnych 
12 centrów edukacyjnych (w tym jedna 
lokalizacja dla dzieci uchodźców w Ber-
linie, a jedna w Domu Pomocy Społecz-
nej im. Matysiaków na warszawskiej 
Saskiej Kępie).

Nie tylko dla dzieci
Do zainicjowania projektu GOOD 
START dla osób starszych zainspiro-
wał mnie mój, nieżyjący już, teść, który 
pewnego dnia wszedł do mojej multime-
dialnej klasy i zachwycił się tablicą inte-
raktywną. Pamiętam jego słowa: „Ech, 
gdybym był młodszy, też chciałbym 
w taki sposób uczyć się angielskiego!”

Drugą inspiracją była świąteczna re-
klama telewizyjna, która przedstawiała 
sympatycznego emeryta, otwierające-
go książkę pt. „English for beginners” 
i zaczynającego uczyć się prostych, an-
gielskich zwrotów. Naklejał karteczki 
ze słówkami na lodówkę, stół, lustro 
i sprzęty codziennego użytku. Z deter-
minacją powtarzał na głos nowe słówka. 
Okazało się, że uczył się, by móc powie-
dzieć swojej anglojęzycznej wnuczce, że 
ją kocha.

Pomyślałam, że trzeba przerwać ste-
reotyp myślenia, iż ludziom starszym 
nie należy się już prawo do edukacji. 
To, czego najbardziej im na co dzień 
brakuje, to inspiracja i nowy cel w ży-

ciu, dzięki któremu mogliby wypełnić 
pustkę i mnóstwo wolnego czasu, jakim 
dysponują.

Celem egzystencji mieszkańców do-
mów opieki jest często wyczekiwanie 
na posiłek lub wizytę pielęgniarki. Co-
raz mniej rzeczy zaczyna ich intereso-
wać. Brakuje spotkań. Brakuje rozmów 
z drugim człowiekiem. Niesprawność 
ruchowa uniemożliwia podróżowanie. 
Skutkuje to apatią i utratą wiary we 
własne możliwości.

Razem z kolegami z Klubu postanowi-
łam spróbować to zmienić. Nigdy wcze-
śniej nie uczyłam seniorów. Specjalizu-
ję się w nauczaniu dzieci. Doszłam do 
wniosku, że spróbuję ich uczyć w podob-
ny sposób, jak uczy się dzieci – poprzez 
rytmiczne piosenki, rymowanki, zaba-
wy sytuacyjne, proste wierszyki i rapy! 
Zaczęłam od stworzenia programu na-
uczania opartego na autorskich publika-
cjach. Przedstawiłam swój pomysł kole-
gom z Klubu i wszyscy jednogłośnie mu 
przyklasnęli. W błyskawicznym urucho-
mieniu projektu GOOD START w Domu 
Pomocy Społecznej im. Matysiaków na-
tychmiast pomogli były Prezydent na-
szego Klubu Wael Suleiman oraz Mie-
czysław Maciążek, główny koordynator 
naszego projektu. 

Postanowiliśmy spróbować
W kwietniu 2017 roku zapukałam do 
drzwi Domu Pomocy Społecznej im. 
Matysiaków w Warszawie i opowie-
działam o Rotary i projekcie GOOD 
START. Trafiłam na bardzo miłe przy-
jęcie ze strony jego dyrekcji i pracow-
ników. Propozycja prowadzenia zajęć 
językowych z mieszkańcami przyjęta 
była najpierw ze zdziwieniem i niedo-
wierzaniem, postanowiliśmy jednak 

Ania Wieczorek w towarzystwie 
swoich „Senior Students” 

Prof. Henryk Wójcicki, patron projektu, 
członek RC Edmonton z Kanady
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spróbować. Na pierwsze spotkanie 
przyszło zaledwie sześć osób. Pamię-
tam, że pierwszą lekcję poprowadziłam 
w oparciu o tekst piosenki The Beatles 
pt. „Hello, Goodbye.” Atmosfera od razu 
bardzo nas ze sobą zbliżyła i tak już zo-
stało do dzisiaj. Uczniów przybywało, 
aż grupa wzrosła do 20 osób. Lekcje 
angielskiego z tablicą multimedialną 
stały się tak popularne, że chętnych 
było coraz więcej. Do grupy zaczęli do-
łączać pracownicy.  Myślałam, że sama 
poprowadzę kilka spotkań, a następnie 
wdrożę kogoś do pracy. Po pierwszych 
lekcjach wiedziałam jednak, że nie będę 
już w stanie rozstać się z „Matysiakami.”

Bardzo pilni uczniowie
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygo-
dniu, we wtorki i czwartki rano. Moi 
Senior Students przychodzą zajmować 
miejsca już godzinę przed planowym 
rozpoczęciem lekcji. Wyposażyłam ich 
w kolorowe segregatory, w których zbie-
rają drukowane materiały. Staram się, 
by nasze lekcje były wesołe, pełne ko-
lorowych piosenek, rymowanek i prak-
tycznych zwrotów umożliwiających pro-
stą komunikację. Tablica interaktywna 
jest tutaj nieocenioną pomocą. Możli-
wość powiększenia liter wyświetlanego 
tekstu do naprawdę dużych rozmiarów 
daje osobom niedowidzącym poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu. Koloro-
we aplikacje audiowizualne są bardzo 
atrakcyjną formą prezentowania no-
wych treści. Możliwość wielokrotnych 

powtórzeń, dobra jakość dźwięku, pisa-
nie palcem po ekranie, przesuwanie ele-
mentów i łączenie obrazków z podpisami 
robią na seniorach ogromne wrażenie. 
Dzięki tablicy multimedialnej oswoili 
się z nowymi technologiami. Najpierw 
z niedowierzaniem obserwowali ruchy 
mojej dłoni, gdy pisałam palcem na ta-
blicy kolorowe litery. Dziś potrafią sami 
włączyć ulubioną piosenkę, napisać coś 
i zetrzeć „gumką elektroniczną”.

Motywujące wizyty  
Wielkim przełomem w budowaniu 
wiary we własne możliwości naszych 
seniorów była pierwsza wizyta Native 
Speakera, mojego brytyjskiego przy-
jaciela, John’a Gilbert’a. To Professor 
English z programu multimedialne-
go, z którego korzystam na zajęciach. 
Jakież emocje wywołała jego wizyta! 
Nigdy nie zapomnę, gdy  John, zwra-
cając się do nich, wypowiedział: „Your 
English is beautiful! Please, come to 
England!”. Od tego momentu moim 
kolejnym marzeniem jest zorganizowa-
nie dla naszych seniorów wycieczki do 
Londynu, połączonej z wizytą w Bac-
kingham Palace! Ożywienie i radość 
z usłyszanych komplementów od Pro-
fessora English’a zaowocowały wzmoc-
nieniem wiary we własne możliwości 
i nadzieją, że być może angielski jed-
nak do czegoś może się jeszcze w życiu 
przydać. Osoby, które były dotąd wyco-
fane i nieśmiałe, zaczęły coraz aktyw-
niej brać udział w lekcjach. 94-letnia 

pani Irenka pokazała mi zeszyt, w któ-
rym przepisuje całe zdania z kart pra-
cy, jakie przygotowuję na każde zajęcia. 
Próbuje również układać własne zdania 
z nowo poznanych wyrazów. Na pracę 
nad angielskim poświęca dodatkowo 
kilkanaście godzin w tygodniu. Kolejna 
pensjonariuszka, pani Basia, odnowi-
ła kontakt z dawną przyjaciółką, która 
mieszka w Wielkiej Brytanii. Obie Pa-
nie rozmawiają teraz codziennie przez 
Skype – Pani Basia szkoli swoją wy-
mowę, w czym pomaga jej koleżanka 
z dawnych lat! Pani Lucynka, wcześniej 
„na nie”, teraz zupełnie zmieniła nasta-
wienie do nauki. Niedawno usłyszałam 
od niej: „Pielęgniarka mówi: A po co 
wam ten angielski? A ja jej tłumaczę, że 
jak człowiek będzie jechać tramwajem 
i nagle usłyszy, że ktoś mówi po angiel-
sku, to od razu zrozumie, o co chodzi 
i nawet sobie pogada!”.

Nie tylko edukacja 
Zajęcia z seniorami są bardzo cenne nie 
tylko pod kątem edukacji, ale też budo-
wania interakcji społecznych.  
Nasi Senior Students uwielbiają od-
grywać role, np. bawimy się w gości 
w restauracji. Oglądamy też krótkie 
filmiki (najczęściej komediowe), dzięki 
którym uczymy się języka sytuacyjne-
go. Zajęcia przerodziły się w spotka-
nia towarzyskie, na które z utęsknie-
niem czekamy! Są też i trudne chwile. 
To te, gdy dowiaduję się, że ktoś nie 
mógł przyjść na lekcję, bo zachorował. 
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GOOD START działa obecnie w 31 świetlicach 
w Polsce i po jednej na Litwie i w Berlinie
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Niestety, przeżyłam już odejście jednej 
z moich kursantek, teraz poważnie cho-
ruje kolejna osoba. Pożegnania wpisa-
ne są w rzeczywistość towarzyszącą 
seniorom. Trzeba się do tego przyzwy-
czaić. Relacja, jaka nawiązała się mię-
dzy nami, jest bardzo silna i bardzo 
emocjonalna. Cieszę się, że moja praca 
w Rotary mogła przybrać taką formę 
i mogę dwa razy w tygodniu spędzić 
czas z ludźmi, którzy bardzo potrzebują 
kontaktu ze światem zewnętrznym. Na-
uka angielskiego sprawia mieszkańcom 
Domu Pomocy Społecznej wielką ra-
dość – cieszą się nią jak dzieci! Obser-
wuję coraz większą otwartość towarzy-
ską i zintegrowanie grupy. Obserwuję 
też walkę ze słabościami i chęć zabły-
śnięcia na zajęciach. Zdrowa rywaliza-
cja jest zawsze motorem napędowym 
do samodoskonalenia.

Cieszy również to, że projekt GOOD 
START inspiruje młodych ludzi i za-
chęca ich do kontaktu ze starszym po-
koleniem. W okresie letnich wakacji 
zgłosił się do „Matysiaków” 18-letni 
wolontariusz Omar Suleiman, który 
postanowił swój wolny od szkoły czas 
podarować seniorom. Poprowadził 
cykl ciekawych zajęć językowych, ale 
oprócz tego zabrał naszych podopiecz-
nych w multimedialną podróż do Emi-
ratów Arabskich, co wywołało ogromny 
entuzjazm i zaciekawienie. Radość ze 
spotkań z Omarem w widoczny sposób 
dodała „Matysiakom” skrzydeł i popra-
wiła ich samopoczucie.

Angielski na co dzień
Kolejne wizyty Native Speakers, m.in. 
przedstawiciela Klubu Partnerskiego 
RC Oklahoma City sprawiły, że „Ma-
tysiakowie” nabrali jeszcze większej 
otwartości i ciekawości świata. Dowia-
duję się od nich samych i od personelu 
Domu, że godzinami uczą się nowych 
zwrotów na pamięć. Na korytarzach 
pozdrawiają się po angielsku! Na sto-
łówce proponują sobie „a cup of tea” 
albo „a glass of whiskey”, żartując 
i bawiąc się jednocześnie. Wymieniają 
między sobą angielskie pozdrowienia 
na powitanie i pożegnanie. Ten język 
powoli staje się częścią ich codzien-
ności. Jak donoszą najnowsze bada-
nia medyczne, nauka języków obcych 
może spowolnić procesy starzenia się 
mózgu i wpłynąć pozytywnie na ak-
tywność umysłową seniorów. Myślę, 
że to prawda i tak się dzieje. Dzięki 

naszym lekcjom, seniorzy zaczynają 
częściej słuchać piosenek z angielskim 
tekstami. Potrafią „wychwycić” angiel-
skie słowa. Zaczynają słyszeć ich coraz 
więcej. Najważniejsze jednak jest to, 
że nauka przebiega bez przymusu, bez 
stresu i ma formę atrakcyjnych, kolo-
rowych, angażujących wszystkie zmy-
sły ćwiczeń. Radość z tych spotkań jest 
obopólna: dla naszych seniorów każda 
lekcja angielskiego z wykorzystaniem 
dobrodziejstw tablicy interaktywnej 
to atrakcyjna forma spędzania wolne-
go czasu, dla mnie każde spotkanie to 
niezwykle pozytywne przeżycie emo-
cjonalne i poczucie, że nasz projekt 
odmienia życie wielu osób i nadaje mu 
nowy sens.

Projekt GOOD START
zaczął żyć „własnym życiem”  
Tablica interaktywna, którą mój Klub 
ufundował „Matysiakom”, stała się 
też pretekstem, by w weekendy zaczę-
ła funkcjonować świetlica, do tej pory 
zamknięta w soboty i niedziele. W ra-
mach zajęć weekendowych nasi pod-

opieczni mogą przychodzić na świetlicę 
i powtarzać nowe angielskie rymowan-
ki i piosenki. Aplikacje na tablicy uczą 
ich poprawnej wymowy, a obrazy gra-
ficzne pomagają zapamiętywać treści. 
Organizowane są też wtedy dla nich se-
anse filmowe – tablica spełnia rolę kina 
domowego. Między nami zawiązały się 
już prawdziwe więzi serdecznej przy-
jaźni. W rozmowach prywatnych poza 
zajęciami lekcyjnymi poznaję historie 
życia moich studentów.
W programie GOOD START zawarte są 
nie tylko wartości edukacyjne, ale także 
czysto humanitarne. To troska o dru-
giego człowieka, wiara w siłę edukacji 
i potęgę pozytywnych wzorców, który-
mi chcemy zarażać coraz to nowe grupy 
społeczne.  

„Education is the most powerful we-
apon we can use to change the world”.                               
(Nelson Mandela)

Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszam na facebook’owy profil 
projektu GOOD START. 
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Już po pierwszych lekcjach wiedziałam, że 
nie będę w stanie rozstać się z „Matysiakami”
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O wartościach, szansach i zagro-
żeniach dla ruchu rotariańskie-
go, roli Rotarian, Klubów, mło-
dzieży i kobiet w Rotary, a także 
o nowej roli Dyrektora Zarządu 
Rotary International w nadcho-
dzącej kadencji - z PDG Piotrem 
Wygnańczukiem rozmawiała Do-
rota Wcisła. 
 
Jak długo jesteś członkiem Rotary? 
W tym roku minie 21 lat od mojej pierw-
szej wizyty w Klubie Rotary Gdańsk So-
pot Gdynia.

Kto zaprosił Cię do ruchu rota-
riańskiego?
Mój kolega z Polskich Linii Oceanicz-
nych Janusz Wakuła, który niestety nie 
jest już członkiem tego Klubu.

Co jest, według Ciebie, największą 
wartością ruchu rotariańskiego?
Trudno wymienić tylko jedną wartość. 
Na pewno wielką wartością jest dla mnie 
sama idea Rotary służby dla innych i ja 
to czuję każdego dnia. I chodzi nie tylko 
o nasze działania na rzecz tych potrzebu-
jących naszej pomocy, ale dotyczy to rów-

nież naszej rodziny rotariańskiej. Często 
otrzymuję prośby od Rotarian dotyczące 
prostych spraw, jak np. nr konta w Zu-
richu czy aplikacji na PHF i nie zdarzyło 
się jeszcze, abym na taką prośbę szybko 
nie odpowiedział. Poza tym jestem wiel-
kim fanem wymiany młodzieżowej, tej 
długoterminowej. To jest naprawdę nasz 
najwspanialszy program. W Rotary spo-
tkałem moich największych przyjaciół, 
którzy mogą być wzorem dla każdego 
uczciwego człowieka.  Zaliczam do nich 
Marcela Stefańskiego z Francji oraz Ra-
inera Buchwalskiego z Niemiec. Niestety 
obydwaj już odeszli z tego świata, po-
został mi jeszcze Karl Zieger z naszego 
klubu partnerskiego RC Potsdam. W Ro-
tary poznaję ciągle nowych wspaniałych 
ludzi, którzy swoim entuzjazmem oraz 
zaangażowaniem dopingują do jeszcze 
większego wysiłku.

Czy przez lata działalności chary-
tatywnej zmieniało się Twoje spoj-
rzenie na Rotary?
Moja wiedza o działalności humanitar-
nej klubów Rotary stale się poszerza. 
Uczestnicząc w wielu Instytutach Ro-
tary, Międzynarodowych Konwencjach 

oraz innych spotkaniach rotariańskich 
dowiaduję się o przeróżnych projektach 
klubów z całego świata. Przy takich oka-
zjach staram się też pokazywać nasze 
projekty. Ostatnio opowiadałem o na-
szych obozach wakacyjnych dla dzieci 
z Ukrainy. 

Jak dużą rolę w naszym ruchu od-
grywają sami Rotarianie?
Od Rotarian wszystko się zaczyna. To 
my decydujemy o wizerunku naszego 
klubu i organizacji. Wpływa na to nasze 
zaangażowanie w działalność klubu oraz 
postawę w życiu zawodowym i prywat-
nym. Naszą ambicją powinno być two-
rzenie wzoru postawy obywatelskiej.

Czy rola klubów jest równie ważna?
Oczywiście razem możemy więcej, dlate-
go rola klubu jest równie ważna, jak i każ-
dego Rotarianina. Warunkiem sukcesu 
jest zaangażowanie wszystkich członków 
oraz przyjazne stosunki w klubie.

W czym widzisz największą szan-
sę rozwoju ruchu rotariańskiego 
w Polsce i na świecie?
Nie jest wielką tajemnicą moje motto, że 
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Razem możemy więcej

PDG Piotr Wygnańczuk 
podczas Międzynarodowego 
Zgromadzenia Rotary w San 
Diego w styczniu 2018 roku
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młodzież i kobiety są przyszłością Rota-
ry. Powtarzam to na wszystkich spotka-
niach w klubach oraz na innych wyda-
rzeniach rotariańskich. 

Jakie są zagrożenia dla Rotary?
Starzejące się społeczeństwa oraz w nie-
których przypadkach konsumpcyjne po-
stawy młodego pokolenia.

Jak wygląda nasz Dystrykt na tle 
dystryktów europejskich i świato-
wej mapy organizacji Rotary?
Niestety nie najlepiej. Nie mówię o po-
równaniu z takimi krajami, jak Niem-
cy czy Szwecja, gdzie jeden Rotarianin 
przypada na 350 mieszkańców, ale 
najlepszym odniesieniem dla nas jest 
Litwa. W kraju, który posiada 12 razy 
mniej mieszkańców niż Polska, istnie-
je ponad 50 klubów Rotary, w których 
działa około 1 600 Rotarian. 

Jak duży jest odsetek kobiet dzia-
łających w naszym ruchu?
Średnia światowa wynosi ok. 21% ko-
biet. Zważywszy na to, że kobiety mo-
gły dołączyć do Rotary dopiero w 1989 
roku, nie wygląda to zbyt dramatycznie, 
ale jest to dla nas wielkie wyzwanie, 
przecież kobiety stanowią ponad 50% 
całej populacji, więc dlaczego w Rotary 
ma być ich mniej.

Czy nasze ponad stuletnie tradycje 
są istotne dla postrzegania Rotary 
International?
Według mnie ciągle zasługujemy na 
lepszy wizerunek szczególnie za to, co 
robimy w sprawie eliminacji choroby 
Polio. Są znaki wskazujące na poprawę 
naszego wizerunku. Właśnie w tym roku 
po raz pierwszy otrzymaliśmy zaprosze-
nie na Forum Ekonomiczne w Davos 
i naszym przedstawicielem na to ważne 
wydarzenie będzie Sekretarz Generalny 
Rotary International - John Hewko. 

Jak ważna jest młodzież i progra-
my dedykowane dla młodzieży?
O wymianie młodzieżowej już mówiłem, 
jej wartość jest trudna do przecenienia. 
Kolejnym ważnym programem dla mło-
dzieży są seminaria dla młodych liderów 
pod nazwą RYLA. Kuźnią młodych liderów 
są również nasze młodzieżowe organizacje 
Interact i Rotaract. Ta ostatnia obchodzi 
w tym roku 50. rocznicę powstania. 

Twoja kadencja rozpoczyna się 
wraz z kadencją Prezydenta RI 

Barry’ego Rassina hasłem ,,Be the 
inspiration’’ (bądź inspiracją). 
Czym chciałbyś zainspirować Ro-
tarian w naszym Dystrykcie?
Chciałbym zachęcić wszystkich Rotarian, 
nie tylko w Polsce, aby jak najwięcej ko-
rzystali ze wszystkich programów Rota-
ry, co pozwoli im polubić, a może nawet 
pokochać tę wspaniałą ideę, jaką Rotary 
głosi od czasu powstania w 1905 r. Ja 
mam to już za sobą. 

Na czym polega rola Dyrektora Za-
rządu Rotary International?
Są dwa pola działania. Pierwsze to 
praca w Zarządzie Rotary podobnie 
jak w każdej wielkiej organizacji. Na 
każdym z czterech posiedzeń Zarządu 
w roku rozpatruje się kilkadziesiąt stron 
różnych spraw wnoszonych przez kluby, 
dystrykty oraz poszczególne Komitety 
Rotary. Drugie pole, to działanie w te-
renie, czyli w dwóch strefach obejmują-
cych w moim przypadku całą Skandyna-
wię, Republiki Bałtyckie, Rosję i Polskę.

Co należy do najważniejszych za-

dań Dyrektora Zarządu Rotary In-
ternational?
Największym wyzwaniem dla każdego 
Dyrektora jest organizacja dwóch In-
stytutów Rotary, czyli takich Konferen-
cji Strefowych. W naszym przypadku 
pierwsza odbędzie się w Wilnie w po-
łowie września bieżącego roku, a druga 
w Gdańsku w ostatni weekend września 
2019 r. Już dzisiaj zapraszam wszyst-
kich Rotarian na te wydarzenia.

Czy oznacza to, że przez najbliż-
sze dwa lata będziesz rzadkim go-
ściem w domu?
Pewnie tak, już mój pierwszy wyjazd do 
San Diego trwał prawie dwa tygodnie, 
a to dopiero początek, ale nikt nie po-
wiedział, że będzie łatwo.

Czy rodzina wspiera Twoje działania?
Przed podjęciem decyzji o kandydowa-
niu na członka Zarządu zapytałem moją 
żonę, czy się zgadza na ten ważny krok. 
Powiedziała: ,,Tak, skoro to jest two-
ją pasją’’, więc teraz musimy się z tym 
oswoić i pogodzić.

| LUDZIE ROTARY

PDG Piotr Wygnańczuk
Decyzją Komitetu Nominacyjnego strefy 16 z dnia 
15 września 2016 roku PDG Piotr Wygnańczuk 
z RC Gdynia został wybrany na Dyrektora Zarządu 
Rotary International na lata 2018-2020. 
Członkiem Rotary International jest od 1997 roku, 
najpierw w RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, gdzie przez 
3 lata był skarbnikiem, za co otrzymał pierwsze 
wyróżnienie PHF. Następne były związane z jego 
wpłatami na fundusz roczny oraz na Polio, a ostatnie 
z 3 rubinami otrzymał od swojego obecnego Klubu.
W imieniu klubu gdańskiego prowadził wspólny 
projekt z klubami Rotary z Osnabruck (Niemcy), 
Angers (Francja) oraz Bamako (Republika Mali) 
dotyczący budowy trzech studni wody pitnej 
w Republice Mali, zakończony wizytą w tym kraju.
W 2001 roku był jednym ze współzałożycieli RC Gdynia oraz jego pierwszym 
Prezydentem. Był również inicjatorem większości wydarzeń teatralnych oraz wieczorów 
kolędowych organizowanych przez RC Gdynia.
Od 2006 roku był regionalnym przedstawicielem Gubernatora Dystryktu w okręgu 
pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, biorąc aktywny udział w rozmowach 
dotyczących rozwoju naszego dystryktu. W roku 2009-2010 był Przewodniczącym 
Komitetu Rozwoju, a rok później pełnił funkcję Gubernatora Dystryktu 2230.
W kadencji 2011-2012 był Przedstawicielem Gubernatora na Polskę, a od 2013 do 2016 
Zastępcą Koordynatora Rotary w strefie 16 odpowiedzialnego za rozwój członkostwa 
w Dystrykcie 2230. W tym czasie był współtwórcą wielu klubów Rotary, działając jako 
specjalny przedstawiciel Gubernatora. W 2014 roku został wybrany na Przedstawiciela 
Dystryktu 2230 w Radzie Legislacyjnej  Rotary International. Pełnił też obowiązki 
Przewodniczącego Komitetu Rozwoju w nowym Dystrykcie 2231.
Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji rotariańskich, w tym Konwencji Stulecia 
Rotary w Chicago w 2005 roku oraz wszystkich Instytutów Rotary Stref 15 i 16 od 2007 
roku.
Zna języki: angielski, francuski oraz rosyjski. Lubi pływać, a wolny czas spędza wraz 
z rodziną w starym siedlisku na Kaszubach. Żona Aleksandra, syn Paweł, troje wnucząt: 
Michał, Aleksandra oraz Kajetan, dwoje prawnucząt: Julia i Jakub.
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PDG Eugeniusz Piontek,
RC Warszawa Stare Miasto
Gubernator kadencji 1999-2000, zmarł 28.02.2009

Rok przystąpienia do Rotary:
1990
Hasło kadencji:
CREATE AWARENESS
– TAKE ACTION
Prezydent RI kadencji:
Frank Devlyn

Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję 
RI: Zarząd RI zaczął wymagać, aby 
rejestrowane kluby były z udziałem 
kobiet i mężczyzn.

SUKCESY KADENCJI:
Marzeniem Eugeniusza było dopro-
wadzenie do stworzenia międzyna-
rodowego Dystryktu bliskich sobie 
narodów i krajów z klubami z Polski, 
Białorusi i Ukrainy. Doszło do tego 
podczas jego kadencji Gubernatora. 

WYZWANIA KADENCJI:
Słaba sprawozdawczość klubów.

WAŻNE WYDARZENIA
W KADENCJI: 
Konferencja Dystryktu we Wrocławiu 
z udziałem delegacji Rotarian z Ukra-
iny i Białorusi, którzy od 01.07.2000 
roku dołączyli do Dystryktu, była to 
ostatnia konferencja D2230 obejmu-
jącego tylko kluby z Polski.

NOWE KLUBY W KADENCJI: RC 
Kraków-Wanda, RC Młyniec Drugi, RC 
Wrocław Panorama. 

Opracował PDG Andrzej Ludek, 
RC Warszawa City 
Materiał przygotowany do Biuletynu Informa-
cyjnego Konferencji Dystryktu 2230 w Gdyni 
(17-19 czerwca 2016 roku). 
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Czarter RC Wrocław Panorama

PDG Eugeniusz Piontek
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| Jan Zacharewicz
RC Gdańsk-Sopot-Gdynia |

Przed Muzeum Emigracji w Gdyni 
w dniu 14 listopada 2017 r. odsło-
nięto uroczyście makietę z brą-

zu M/S Batory. Jest to kolejna makieta 
ufundowana przez trójmiejskie Kluby 
Rotary: RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, RC 
Gdynia Orłowo, RC Gdynia oraz Lions 
Club Gdynia. Makieta zrealizowana zo-
stała w ramach projektu „Zobaczyć Świat 
Rękoma” realizowanego z myślą przede 
wszystkim o osobach niedowidzących 
lub niewidomych. Dzięki niemu po raz 
pierwszy będą mogły doświadczyć, jak 
wyglądał statek Batory, o którym zapew-
ne nie raz słyszały.

Makieta tego statku stanowi odzwier-
ciedlenie jego rzeczywistych kształtów 
w skali 1:50 i jest kolejnym obiektem 
wartym obejrzenia i zapamiętania.

M/S Batory został wybudowany we wło-
skiej stoczni Monfalcone. Podniesienie 
polskiej bandery na tym statku miało 
miejsce w porcie Gdynia w maju 1936 
r. Pływał po morzach i oceanach całego 

świata w latach 1936-1969, przewożąc 
pasażerów, żołnierzy, wiele osobisto-
ści zwykłych i niezwykłych. Otrzymał 
przydomek „Lucky Ship”. Wsławił się 
m.in. przewiezieniem w czasie wojny 
480 dzieci z Anglii, skarbów wawelskich 
do Australii oraz rezerw złota Banku 
Anglii do Kanady. Lokalizacja makiety 
nie jest przypadkowa. W tym miejscu 
bowiem, w okresie powojennym, tysią-
ce Emigrantów żegnało swój kraj przed 
rejsem w nieznane w poszukiwaniu lep-
szego życia. Makieta ta dla wielu pozo-
stanie wspomnieniem rozstania, często 
dramatycznego i to nie tylko z Ojczy-
zną. Ostatni rejs M/S Batory zakończył 
w Hongkongu.

Jest to także dobra chwila, aby przypo-
mnieć wcześniej wybudowane makiety, 
które powstały z inicjatywy RC Gdańsk-
Sopot-Gdynia, takie jak makieta Bazyliki 
Mariackiej czy Żuraw Gdański, wspólnie 
zaś z Lions Club Gdynia nasz Klub zre-
alizował jeszcze makietę Ratusza Głów-
nego Miasta Gdańska oraz monument 
Trzech Krzyży na Placu Solidarności 
w Gdańsku. Ponad rok temu wspólnym 
projektem RC Gdynia, RC Gdańsk-So-

pot-Gdynia oraz Lions Club Gdynia była 
makieta okrętu „Błyskawica” w Gdyni, 
która wciąż budzi zachwyt zwiedzają-
cych, tak jak i te wymienione w Gdańsku.  
Podczas uroczystości nastąpiło pod-
pisanie aktu erekcyjnego przez Prezy-
denta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, 
Prezydentów RC Orłowo Joannę Graj-
ter, RC Gdynia Grzegorza Morawskie-
go, RC Gdańsk-Sopot-Gdynia Macieja 
Waniewskiego oraz Lions Club Gdynia 
Andrzeja Galubińskiego. Akt ten podpi-
sali także członkowie RC Gdańsk-Sopot-
Gdynia Janusz Różalski oraz Stanisław 
Wojtysiak z uwagi na ich szczególny 
wkład pracy w realizację tego projektu.

Dziękuję zarówno w imieniu Prezyden-
ta naszego Klubu Macieja Waniewskie-
go oraz swoim, za wspaniałą uroczy-
stość, za dobrą współpracę z Klubami 
oraz z Urzędem Miasta Gdyni, Muzeum 
Emigracji, Kapitanatem Portu Gdynia, 
Urzędem Morskim w Gdyni, za znako-
mite prowadzenie tej uroczystości dzię-
kuję PDG Piotrowi Wygnańczukowi. 
Szczególne podziękowania należą się 
także Sponsorom, za ich hojność i wiel-
ką wrażliwość.

Kolejna makieta dla niewidomych
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Makieta M/S Batory zrealizowana w ramach 
projektu „Zobaczyć Świat Rękoma”
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Wsparcie dla przychodni geriatrycznej

NZOZ „PRO VITA 
ET SPE” w Kra-
kowie jest jedyną 
w Polsce przychod-
nią, która w szero-
kim zakresie usług 
ambulatoryjnych 
i domowych otacza 
opieką więźniów 
hitlerowskich obo-
zów koncentracyj-
nych oraz Dzieci 
Holokaustu.
Dzięki staraniom kierownik NZOZ dr n. med. Alicji Klich–
Rączki oraz współpracy prof. dra hab. med. Tomasza Gro-
dzickiego, pacjenci NZOZ korzystają z Honorowego Pa-
tronatu Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie.
Obecnie przychodnia ta działa jako samodzielna jednostka 
organizacyjna, w której leczy się około 2000 pacjentów.
RC Kraków zakupił urządzenie Holter HOLCARD do 24-go-
dzinnej kontroli pracy serca pacjenta, które zostało przekaza-
ne przez naszego Prezydenta Mariusza Tomeckiego na ręce 
Pani dr Alicji Klich-Rączki. 
Zbigniew Hajduk, RC Kraków

pobiegnij dla Onkoludków
RC Poznań-Starówka wsparł szlachetną akcję „Drużyny 
Szpiku”. 1 października 2017 roku w Poznaniu na tere-
nie Lasku Marcelińskiego dwie organizacje – „Drużyna 
Szpiku” oraz „biegi.wlkp” zorganizowały zawody biegowe 
i nordic walking. Na liście startowej znalazło się 511 do-
rosłych zawodników, a do biegów dziecięcych zgłosiło się 
132 uczestników. RC Poznań Starówka sfinansował zakup 
medali dla uczestników zawodów.
Były to zawody charytatywne mające na celu wsparcie dzia-
łań na rzecz małych pacjentów, leczących się na Oddziale 
Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym im. Jonchera 
w Poznaniu. Z każdego pakietu startowego wykupionego 
przez zawodników Fundacja przekaże 10 zł na potrzeby le-
czenia dzieci. Konto oddziału zasilą także datki zbierane 
podczas zawodów oraz środki pozyskane od sponsorów.
W ubiegłym roku Klub ufundował namiot, który był wy-
korzystany w czasie wielu akcji. Planujemy nadal wspierać 
„Drużynę Szpiku” w realizacji jej szczytnych celów.
Dorota Wrońska-Pilarek, RC Poznań-Starówka

Bulodrom dla mieszkańców Giżycka
5 października nastąpiło uroczyste otwarcie Bulodromu, 
który z okazji XV-lecia ufundował mieszkańcom miasta 
Rotary Club Giżycko.
Na wydarzenie przybyła spora grupa gości. Odwiedzili 
nas także Rotarianie z zaprzyjaźnionych klubów litew-
skich z Druskiennik i Mariampola. Po przecięciu wstęgi 
i odsłonięciu pamiątkowej tablicy, wyjaśniono zasady gry 
w kule i rozegrany został pierwszy mecz.
Jarosław Majkowski, RC Giżycko

Bulodrom dla Olsztyna
W olsztyńskim Parku Centralnym, w dniu 29 czerwca 
2017 roku otwarto plac rozgrywek do tradycyjnej fran-
cuskiej gry w bule, tzw. Bulodrom. Miasto przekazało 
bezpłatnie teren, a klub Rotary w całości sfinansował za-
kup i montaż urządzeń do gry w bule. Łączny koszt, wraz 
z projektem, to około 60 tys. zł.
Plac rozgrywek powstał z inicjatywy Klubu Pétanque 
Kanonier Olsztyn. Pétanque to najbardziej popular-
na w Polsce odmiana gry w bule. Oficjalnego otwarcia, 
poprzez przecięcie wstęgi, dokonali Prezydent Olsztyna 
Piotr Grzymowicz, prezes Klubu Pétanque Jakub Doliń-
ski i były Prezydent RC Olsztyn Krzysztof Marczak.
Gra w bule jest popularna szczególnie we Francji, ale gra 
się w nią też w innych krajach europejskich, m.in. Bel-
gii, Hiszpanii, we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech czy 
Szwecji, a także na świecie. Park Centralny liczy 13 ha 
i od wielu lat był zaniedbanym terenem w centrum Olsz-
tyna. Dzięki tej inicjatywie, miejsce odzyska dawny blask, 
a mieszkańcy Olsztyna będą mogli spróbować tradycyjnej 
francuskiej rozrywki.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

RC KRaKÓW

RC pOZNań-STaRÓWKa

RC GIżyCKO

RC OlSZTyN
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RC Poznań Starówka sfinansował 
zakup medali dla uczestników zawodów

Po przecięciu wstęgi rozegrano pierwszy mecz w bule

Dzięki inicjatywie RC Olsztyn Park Miejski odzyskał dawny blask
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RC Kraków zakupił aparat Holter do 
24-godzinnej kontroli pracy serca
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Spełniamy marzenia chorych dzieci
RC Jelenia Góra-Cieplice w ramach akcji „Speł-
niamy marzenia chorych dzieci” pomógł w reali-
zacji marzenia 16-letniej Klaudii Kwiecińskiej. 
Dziewczynka cierpi na retinopatię wcześniaczą 
i jest prawie niewidoma. Jej największym marze-
niem było spotkanie z Radosławem Pazurą.
Dzięki pomocy Rotarianina Roberta Tondery z RC 
Warszawa Józefów udało się nam je spełnić. Roz-
mowa w cztery oczy z Panem Radosławem trwała 
ponad 2 godziny, a rozpoczęła się od bardzo cie-
płego powitania i wręczenia Klaudii przez aktora 
bukieciku kwiatów.
Nie znamy dokładnie przebiegu spotkania. Pan 
Radosław przy pożegnaniu stwierdził, iż nie jest 
dziełem przypadku, że ich drogi się skrzyżowały. 
Powiedział też, że rozmowa ta zarówno dziew-
czynce, jak i jemu była bardzo potrzebna. 
W drodze powrotnej z Warszawy Klaudia stwier-
dziła, że to spotkanie zmieniło sens jej życia.
Adam Czajkowski,
RC Jelenia Góra-Cieplice

RC jElENIa GÓRa-CIEplICE

III Winobranie w Kielcach
Od wielu lat RC Kielce pomaga Kieleckiemu Towarzystwu 
Autyzmu. Podopieczni placówki otrzymali już sprzęt re-
habilitacyjny oraz nowoczesną kuchnię, w której uczą się 
przygotowywać posiłki. Rotarianie pokryli także koszty 
remontu samochodu obsługującego ośrodek.
W pierwszą sobotę października 2017 roku zorganizowa-
liśmy w Sandomierzu III Winobranie. Wspólnie z naszy-
mi gośćmi odwiedziliśmy plantację winogron, zdegusto-
waliśmy lokalne wina i wysłuchaliśmy opowieści przeora 
klasztoru Dominikanów o. Michała Śliża o winiarskiej 
tradycji zakonu, który jako pierwszy sprowadził sadzonki 
winogron do Sandomierza.
Wieczorem odbył się bal, podczas którego pozyskaliśmy 
środki na wsparcie dotkniętych autyzmem. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy. W najbliższym okre-
sie, za zebrane środki, zakupimy sprzęt potrzebny pla-
cówce w Kielcach.
Marcin Krzemiński, RC Kielce

piknik Ziemniaczany
Już po raz czwarty, członkowie RC Bydgoszcz Brda zor-
ganizowali Piknik Ziemniaczany, który odbył się 24 wrze-
śnia 2017 roku na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej 
w bydgoskim Myślęcinku.
Spotkanie stało się okazją do integracji i wspólnej zabawy 
całych rodzin. Głównym celem było pozyskanie środków 
na walkę z polio oraz na cykliczną pomoc dla wychowan-
ków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sa-
mostrzelu.
W programie, znalazły się konkursy i zabawy przy muzy-
ce. Główny akcent menu stanowiły tradycyjnie potrawy 
z ziemniaka (zupa kartoflana, sałatki ziemniaczane oraz 
placki), bigos i ciasta śliwkowe. Swojski smalec z ogór-
kiem smakował jak danie z najlepszych kuchni świata. 
Mimo chłodnej aury uczestnicy zabawy dopisali, a my 
jesteśmy bardzo zadowolone z wyników naszej akcji cha-
rytatywnej. Zapraszamy ponownie za rok!
Elżbieta Nowikiewicz, RC Bydgoszcz Brda

RC KIElCE RC ByDGOSZCZ BRDa
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Klaudia Kwiecińska po spotkaniu 
powiedziała, że zmieniło ono sens jej życia 

Rotarianie odwiedzili dominikańską winnicę w Sandomierzu
Główny akcent menu stanowiły potrawy z ziemniaków
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II Charytatywny Turniej piłki Nożnej Rotary Dzieciom
W dniach 30.09-1.10.2017 roku na stadionie lekkoatletycznym 
Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbył się II Chary-
tatywny Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez RC Białystok 
pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Do Turnieju zgłosiło się 16 drużyn. W pierwszym dniu zawodów 
odbywały się eliminacje w czterech grupach. Mecze rozgrywane 
były równolegle na dwóch boiskach przez drużyny w składzie 
bramkarz plus pięciu zawodników.
Dochód z organizacji rozgrywek został przeznaczony dla Inte-
gracyjnego Żłobka Miejskiego nr 1 w Białymstoku przy ulicy 
Wesołej 10. Dzięki zebranym podczas wydarzenia funduszom 
powstał nowy sensoryczny plac zabaw.
O dobrą atmosferę wydarzenia dbał personel Żłobka z panią 
Dyrektor Teresą Walaszek, zapewniając ciepłą herbatę i wła-
sne wypieki, a dla dzieci cały szereg gier i zabaw. Przy stoisku 
Żłobka rodzice mogli uzyskać fachowe porady, a także publi-
kacje na temat wychowania dzieci.
W niedzielę (1.10.2017 r.) odbył się finał Turnieju. Zwycięskim 
zespołem okazała się Kraska, na drugim miejscu uplasowała się drużyna SMP Poland, a trzecie zajął Zespół PGE. 
Zawody odbyły się w przyjacielskiej atmosferze. Nagrody ufundowane przez sponsorów wraz z pucharami dla wszystkich 
zespołów biorących udział w wydarzeniu wręczali Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego nr 1 oraz Prezydent RC 
Białystok Tomasz Michalik wraz z Jarosławem Barańczukiem. Turniej prowadzili Łukasz Zimnoch i Marcin Dolida z RC 
Białystok. 
Serdecznie dziękujemy licznym kibicom, sponsorom i patronom medialnym, harcerzom wolontariuszom, a także Angeli, 
Maćkowi i Łukaszowi, którzy wspierali organizację Turnieju.
Najgorętsze podziękowania przekazujemy gospodarzowi rozgrywek, Dyrektorowi BOSiR Panu Pawłowi Orpikowi oraz za-
wodnikom, którzy zapewnili sukces naszych zawodów. 
Dziękujemy także Robertowi Kuźmie oraz Darkowi Matysiukowi, za obsługę zdjęciową i medialną. Dzięki ich zaangażowa-
niu o Turnieju było głośno u naszych partnerów medialnych. Wsparli nas także nasi koledzy i koleżanki z Klubów Rotary 
Giżycko, Olsztyn, Bartoszyce i Olsztyn Varmia. Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach.
Tomasz Michalik, RC Białystok

II Rotary Cup w Białymstoku
Już po raz drugi RC Białystok, wspólnie z lokalnym Miejskim Ośrod-
kiem Szkolenia Piłkarskiego, zorganizował Rotary Cup dla dzieci po-
niżej 10 roku życia. Rozgrywki odbyły się w dniach 1-20 sierpnia 2017 
roku i wzięły w nich udział 24 drużyny z Polski oraz 4 z Litwy.
Pierwszy i drugi dzień zawodów przebiegał przy pięknej pogodzie, 
niestety rozgrywki finałowe odbyły się w deszczu. Nie był on jednak 
w stanie ostudzić zapału i woli walki młodych piłkarzy. Równolegle 
na dwóch boiskach zespoły walczyły o 1 i 2 oraz 3 i 4 miejsce. Wynik 
2:1 zadecydował o wygranej Legii Warszawa, II miejsce zajęła druży-
na Talent z Warszawy. Bój o trzecie, z  Drukarzem Warszawa, wygrał 
Zespół Stomilu Olsztyn.
Przy Turnieju aktywnie pracowali Rotarianie: Jarosław Barańczuk 
oraz Przemysław Rutkowski, wraz z głównym organizatorem z ra-
mienia Klubu, Marcinem Dolidą. MOSP reprezentował Sławomir Le-
wicki. Nagrody w imieniu naszego Dystryktu wręczał Prezydent RC 
Białystok Tomasz Michalik.
Środki zebrane podczas Turnieju zostały przeznaczone na budowę 
sensorycznego placu zabaw przy Żłobku Integracyjnym nr 1 w Bia-
łymstoku. Tomasz Michalik, RC Białystok

RC BIałySTOK

RC BIałySTOK

Do Turnieju zgłosiło się 16 drużyn z Białegostoku i z regionu

Turniej Rotary Cup cieszy się dużym powodzeniem. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 28 drużyn
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XXII aukcja Rotariańska 
Elbląski Klub Rotary zorganizował kolejną, 
XXII już, Aukcję Rotariańską. 18 listopada 
2017 roku w Hotelu „Arbiter” odbyło się wy-
darzenie, które na trwałe wpisało się w ka-
lendarz kulturalny Elbląga. 
Na tegorocznej aukcji wystawiliśmy łącznie 
38 obrazów.  Zobaczyć i kupić można było 
prace plastyków zarówno elbląskich, jak i re-
prezentujących inne środowiska artystycz-
ne. Warto dodać, że do tej pory trafiły do nas 
dzieła ponad 120 artystów z Polski, Niemiec, 
Rosji i Ukrainy (wśród nich m.in. grafika 
laureata literackiej nagrody Nobla Guentera 
Grassa, uznanego plastyka).
Godną oprawę muzyczną zapewnił Alosza 
Awdiejew z zespołem, ale jak zawsze najważ-
niejsi byli zaproszeni goście. Tradycyjnie w wydarzeniu wzięło udział 100 osób, a gościem honorowym był Gubernator 
Dystryktu 2231 Marian Jerzy Korczyński z małżonką. 
Ze sprzedaży dzieł uzyskaliśmy łącznie kwotę 41 300 zł, co dowodzi, że pomimo upływu czasu nasza aukcja się nie starzeje 
(w roku ubiegłym było to 39 900 zł). 
Beneficjentami zdobytych na aukcjach funduszy są przede wszystkim dzieci i inne osoby prywatne (zakup specjalistycz-
nego sprzętu, finansowanie leczenia, pomoc stypendialna i socjalna), ale również instytucje (szpitale, hospicjum, ośrodki 
opiekuńcze i szkoły). Aktualnie od dwóch lat finansujemy m.in. programy całorocznych programów rehabilitacyjnych pię-
ciorga naszych podopiecznych.
Cieszymy się, że nasze aukcje stały się wzorem do naśladowania dla zaprzyjaźnionych klubów w Polsce, w Niemczech i na 
Ukrainie. Do tej pory zlicytowaliśmy już ponad 700 prac za prawie 800 000 zł. Paweł Kasperczyk, RC Elbląg

Elbląski Klub Rotary gościł przyjaciół z leer
Po raz kolejny przez trzy dni gościliśmy 
naszych przyjaciół z RC Leer w Niemczech. 
Od dwudziestu lat spotykamy się przynaj-
mniej raz w roku.
Wcześniej poznali nasze miasto i wszystko, 
co warte jest pokazania w okolicy - od Olsz-
tyna, przez Toruń, aż do Gdańska. Na ich 
prośbę wróciliśmy do grodu nad Motławą, 
ponieważ, choć mieszkają przy samej gra-
nicy z Holandią, pilnie śledzą wydarzenia 
w naszym kraju. Są od lat naszymi prawdzi-
wymi i bezinteresownymi ambasadorami.
Poprosili o możliwość zwiedzenia Muzeum 
II Wojny Światowej, o którym głośno nie 
tylko w Polsce, ale też poza jej granicami. 
Mieli okazję poznać to absolutnie niezwykłe wielowątkowością swojej narracji i porażające ilością eksponatów muzeum. 
Naszym przewodnikiem przez ponad cztery godziny był zastępca dyrektora Tomasz Gliniecki (elblążanin). 
Odwiedziliśmy również Europejskie Centrum Solidarności, gdzie nasi goście zobaczyli nie tylko stałą ekspozycję, ale też 
pracę Centrum „od środka”, a zwłaszcza zbiory Działu Archiwum, z którymi zaznajomił nas pracujący w nich Jakub Jago-
dziński (także elblążanin).
Zupełnie oddzielnym, a dla naszych przyjaciół „absolutnie ponadczasowym przeżyciem”, było osobiste spotkanie z Lechem 
Wałęsą, które udało nam się zorganizować w biurze byłego Prezydenta. Wielce pouczające również dla nas, bo warto się 
przekonać, jak beztrosko i bezmyślnie trwonimy szczery podziw i szacunek dla naszej historii i osiągnięć, którym darzą nas 
ludzie na świecie.  Paweł Kasperczyk, RC Elbląg

RC ElBląG

RC ElBląG
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Dla poszkodowanych podczas nawałnicy

RC Inowrocław pomógł rodzinie poszkodowanej podczas sierpniowej nawałnicy. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 
wytypowało jednego z poszkodowanych - Pana Grzegorza Mocarskiego ze wsi Będzitówek. Jego 14-hektarowe gospo-
darstwo ucierpiało najbardziej. Nawałnica zniszczyła lub uszkodziła wszystkie budynki gospodarskie oraz dach domu 
mieszkalnego. Przez tydzień rodzina była bez prądu, a deszcz padał im na głowę. 10 października 2017 roku wielka 
ciężarówka przywiozła Panu Grzegorzowi materiały budowlane i wyposażeniowe zakupione przez RC Inowrocław za 
łączną kwotę 13 tys. zł. 
Klub inowrocławski zorganizował pomoc wg otrzymanej wcześniej listy potrzeb i zakupił: wyposażenie łazienki (wannę, 
baterie, umywalkę, meble łazienkowe, kafelki ścienne na łączną kwotę 5 750 zł), drzwi wejściowe, blachodachówkę i kafel-
ki podłogowe na kwotę 2 200 zł; materiały instalacyjne CO na kwotę 2 000 zł oraz materiały budowlane: 300 kg tynku 
maszynowego, 200 kg wylewki samopoziomującej, 200 kg gładzi szpachlowej, 200 kg zaprawy murarskiej, 200 kg kleju 
do płytek i drewno budowlane.
Bogusław Kolanowski, RC Inowrocław

pomagają młodej tenisistce
Podczas spotkania RC Inowrocław w dniu 7 listopada 2017 
r. Rotarianie już po raz drugi przekazali młodej tenisistce 
Zuzannie Szczepańskiej czek na kwotę 10 tysięcy złotych na 
rozwój dalszej kariery sportowej. 
W tym roku Zuzanna wywalczyła m.in. brązowy medal w grze 
pojedynczej na Halowych Mistrzostwach Polski U16 i srebrny 
w grze podwójnej podczas tych samych Mistrzostw. W maju 
ubiegłego roku, na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Tenisie Ziemnym, zdobyła brąz oraz złoto w grze po-
dwójnej mieszanej. We wrześniu z Drużynowych Mistrzostw 
Polski przywiozła brązowy krążek. Jest też reprezentantką 
Kadry Narodowej. 
- Obecnie moim celem jest zdobywanie punktów i doświad-
czenia w turniejach ITF. W dalszej przyszłości chciałabym 
zagrać w Australian Open czy na Wimbledonie – tak o swoich marzeniach i planach powiedziała młoda tenisistka.
Czek wręczył skarbnik Stanisław Siembab, a gratulacje złożył Prezydent Klubu Bogusław Kolanowski. Podczas zebrania 
przeprowadzono licytację grafiki Henryka Czamana. Obraz nabył Janusz Niewiadomski, a zebrane środki zostaną prze-
znaczone na wsparcie uczniów ze szkół zawodowych powiatu inowrocławskiego. Spotkanie uświetnił występ poznańskich 
artystów: Lidii Leitgeber i Sławomira Sikory. Bernard Wyderka, RC Inowrocław 

RC INOWROCłaW

RC INOWROCłaW

Poszkodowana rodzina otrzymała pomoc w postaci materiałów 
budowlanych i wyposażeniowych na łączną kwotę 13 000 zł

Zuzanna Szczepańska otrzymała 
od RC Inowrocław już drugi czek 
na kwotę 10 000 zł
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pomóż dzieciom przetrwać zimę
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, lubelscy 
Rotarianie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę” pod batutą Ewy Dados z Pol-
skiego Radia Lublin. 
Pierwsza zbiórka, zainicjowana przez Panią Ewę, odbyła 
się 25 lat temu. RC Lublin Centrum wystawił w niedzielę, 
26 listopada, cztery samochody dostawcze i dzięki wraż-
liwości mieszkańców i wielu ludzi dobrej woli udało się 
je wypełnić łącznie kilkoma tonami żywności, zabawek, 
ubrań i słodyczy. Akcja trwała do końca grudnia 2017 
roku. Organizatorom pomagał 17-letni Yun Yi Lee z Taj-
wanu, który przebywa w Lublinie w ramach młodzieżo-
wej wymiany językowej prowadzonej przez Rotary. Część 
paczek dotarła do dzieci jeszcze przed świętami. 
Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum

Rocznicowe spotkania łódzkich Rotarian
W niedzielę, 12 listopada 2017 r., jak co roku, członkowie 
RC Łódź Centrum spotkali się w rocznicę powstania w li-
stopadzie 1933 r. pierwszego w Łodzi, a drugiego w Pol-
sce klubu rotariańskiego. 
Z okazji stulecia utworzenia światowego ruchu rotariań-
skiego, RC Łódź Centrum wbudował w elewację wielko-
miejskiej kamienicy przy ul. Tuwima 5 tablicę z tekstem 
odnoszącym się do daty i miejsca założycielskiego spotka-
nia łódzkiego klubu. Odbyło się ono w wykwintnej jeszcze 
wiele lat po II Wojnie Światowej restauracji Tivoli, która 
stała się też miejscem klubowych spotkań.
W tym roku, tak jak w minionych latach, w uroczystym 
spotkaniu wzięli udział pojedynczy członkowie z pozo-
stałych łódzkich Klubów Rotary i Gubernator Dystryktu 
Jerzy Korczyński. Rytuałem jest przyozdabianie tablicy 
bukietem świeżych kwiatów.
Włodzimierz Adamiak, RC Łódź Centrum

II Rotariańska Choinka dla dzieci
Rotariańska Choinka zorganizowana przez RC Giżycko już 
za nami. W dniu 16 grudnia 2017 roku, w giżyckiej Eko-
marinie, dzieci z terenu miasta i okolic już po raz kolejny 
spotkały się z Mikołajem. Były wspólne zabawy z anima-
torami, budowa zamku z klocków, poczęstunek ze słodko-
ściami, projekcja filmów i bajek oraz liczne konkursy z na-
grodami. Na spotkanie przybyło ponad 200 dzieci.
Jarosław Majkowski, RC Giżycko

Muzyka dla ucha Malucha
Taką wesołą nazwę miał cykl koncertów dla dzieci, podczas 
których lokalna Elbląska Orkiestra Kameralna, wspierając 
rozwój artystyczny swoich najmłodszych słuchaczy, zachęca-
ła ich do słuchania muzyki już od najmłodszych lat. 
RC Elbląg Centrum zaprosił 7 listopada 2017 roku na jeden 
z koncertów dzieci ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu. Niezależnie 
od rodzaju niepełnosprawności, miały okazję przekonać się 
w sali koncertowej, że muzyka to doskonały sposób na lepsze 
zrozumienie otaczającego świata. Zajmując w swoich wóz-
kach  miejsca w rzędach obok rówieśników z innych przed-
szkoli i szkół, wspólnie z nimi przeżywali emocje i uczestni-
czyli w zabawie.
Wszyscy doskonale się bawili, a „Grające kieliszki”, (bo taki 
był tytuł koncertu) i ich magiczne brzmienie oczarowały całą 
publiczność. Dzieci słuchały o historii tego niezwykłego in-
strumentu i rozpoznawały muzykę z bajek. Organizatorzy, 
świadomi faktu, że najmłodsi słuchacze nie należą do najbar-
dziej cierpliwych odbiorców, proponowali w międzyczasie 
dzieciom zabawy i czynne włączenie się do tworzenia muzyki. 
Dziękując Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej i Pani Dyrektor 
Bożenie Sielewicz za możliwość uczestniczenia w tegorocz-
nych wydarzeniach, czekamy z niecierpliwością na kolejny 
cykl koncertów.  Ilona Nowacka,  RC Elbląg Centrum

RC lUBlIN CENTRUM

RC łÓDź CENTRUM

RC GIżyCKO

RC ElBląG CENTRUM

Fo
t.

 Z
bi

gn
ie

w
 J

ur
ko

w
sk

i, 
R

C
 L

ub
lin

 C
en

tr
um

 
Fo

t.
 z

 a
rc

h.
 R

C
 Ł

ód
ź 

C
en

tr
um

 

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 R
C

 G
iż

yc
ko

fo
t.

 I
lo

na
 N

ow
ac

ka

Podstawione przez Rotarian samochody szybko zapełniły się darami

Uczestnicy rocznicowego spotkania

W spotkaniu z Mikołajem uczestniczyło ponad 200 dzieci

Muzyka to doskonały sposób dla dzieci na zrozumienie świata
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| DGE Łukasz Grochowski
RC Warszawa Żoliborz |

Niezależnie od wybranego kanału 
lub sposobu komunikacji mu-
simy dobrze formułować prze-

kaz. I to począwszy od fundamentalnego 
pytania, które może paść na ulicy „Czym 
jest Rotary?”. Często nawet Rotarianom 
z wieloletnim stażem trudno jest na nie 
precyzyjnie, a zarazem ciekawie odpo-
wiedzieć. Jesteśmy bowiem organizacją 
wielowątkową, która oferuje klubom do 
wyboru szeroki wachlarz lokalnych i glo-
balnych działań oraz w zasadzie dowolne 
sposoby ich realizacji w dobrze dopra-
cowanych ramach. Oczywiście możemy 
i powinniśmy przywołać hasło „Służba in-
nym ponad korzyść własną”, ale ono samo 
jest zbyt ogólne.
Komunikując o Rotary, warto zatem sku-
piać się na tym, co nam najbliższe, bo to 
najbardziej wiarygodne – czym zajmuje 
się nasz własny klub, co osiągnął, w jakich 
programach Rotary bierze udział i co robi 
w wymiarze międzynarodowym. Nie za-
pominajmy, że nawet jeśli nie realizujemy 
żadnych projektów globalnych, ale stara-
my się regularnie przekazywać datki na 
Rotary Foundation, to także mamy prawo 
mówić, że uczestniczymy w wielkim rota-
riańskim dziele ponad 1 200 000 ludzi, 
jakim jest wspieranie międzynarodowych 
inicjatyw, w tym tej epokowej zmierza-
jącej już do wspaniałego końca (po 30 
latach tytanicznych wysiłków), jaką jest 
całkowita eradykacja choroby Heinego-
Medina czyli Polio.
Zwracajmy uwagę, że Rotary jest organi-
zacją dającą możliwości rozwoju i zmie-
niającą świat systemowo i trwale poprzez 
angażowanie młodzieży w pogramy takie 
jak Interact czy Rotaract, fundowanie 
studiów w zakresie pokoju i rozwiązywa-
nia konfliktów, stypendia dla uzdolnionej 
młodzieży, granty globalne o charakterze 
strukturalnym (odbudowa szkoły) oraz 
małe inicjatywy lokalne mające na celu 
poprawę losu społeczności lokalnych 
(dofinansowanie świetlicy). Do ważnych 
i interesujących otoczenie, z sukcesem re-
alizowanych w Polsce działań Rotary, na-
leży Rotariański Program Wymiany Mło-
dzieży -  dzięki niemu przez kilkadziesiąt 

lat w skali świata wielką przygodę pobytu 
w innym kraju mogły przeżyć już dziesiąt-
ki tysięcy osób u progu dorosłości.
W indywidualnych rozmowach bardzo 
ważne jest jednak na początku opowie-
dzenie o swojej motywacji bycia w Rotary, 
o tym co ta organizacja nam osobiście daje, 
w jaki sposób nas rozwija. Ludzi bardziej in-
spiruje wyjaśnienie „dlaczego” niż „co”, bo 
łatwiej im jest odnieść to do własnych am-
bicji i zainteresowań. Powodów, dla których 
wstąpiliśmy do Rotary jest bardzo wiele 
– nowe kontakty (również w wymiarze biz-
nesowym), wysoka etyka członków, aspekt 
współpracy międzynarodowej, możliwość 
zaangażowania, sposób na spędzenie cza-
su, okazja na przekazanie darowizny, chęć 
pomocy innym, zagraniczne podróże, gro-
no znajomych itd. Umiejmy i nie bójmy się 
opowiadać o tych naszych własnych.
Pamiętajmy też, że Rotary ewoluuje i dziś 
u progu drugiego dziesięciolecia XXI w. 
bardziej adekwatne jest określenie, że 
to organizacja „ludzi działania”, „lide-
rów społeczności lokalnej”, „osób, które 
chcą zmieniać świat”, „międzynarodowa 
społeczność, którą łączą wspólne inicja-
tywy” – unikajmy natomiast słów takich 
jak „elitarny”, „ekskluzywny”, „elegancki” 
czy „prestiżowy”. Nawet określenie „cha-
rytatywny” nie jest właściwe, bo może 
kojarzyć się z bezpośrednią materialną 
pomocą, jaką zapewnia się biednym, po-
trzebującym lub chorym, której z zasady 
Rotary raczej nie udziela – ideą Rotary 
jest rozwijać ludzi, aby znaleźli cel i na-
uczyć, aby SAMI do niego doszli.  

Nie ma jednej recepty na udany przekaz, 
ale starajmy się być konkretni i inspiru-
jący, pokazujmy fakty i efekty naszego 
działania. Nie zanudzajmy encyklope-
dycznymi statystykami, ale spróbujmy 
opowiedzieć jakąś naszą „historię”. Moja 
jest taka: Gdy byłem, jeszcze jako Rota-
ractor, na spotkaniu w Istambule w 1999 
r., miałem okazję odwiedzić rotariańską 
wioskę humanitarną (zorganizowaną 
przy wsparciu zagranicznych klubów Ro-
tary) dla kilku tysięcy ocalałych z wielkie-
go trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Izmit 
kilkanaście dni wcześniej. Słuchając rela-
cji wyciągniętych spod gruzów, poczułem 
wielką radość, że mogę być częścią orga-
nizacji, która zapewniła tym ludziom dach 
nad głową i wszelką opiekę w powrocie do 
normalnego życia.

O wizerunKu rOtary (część 4)

jak mówić o Rotary?

DGE Łukasz Grochowski,
RC Warszawa Żoliborz
Gubernator Elekt kadencji 2017/2018, 
Przewodniczący Komitetu Służby 
Międzynarodowej kadencji 2017/2018
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Członkowie społeczności Q’eqchi 
Maya w Gwatemali zbierają 
się, podczas gdy Rotarianie 
z Dystryktu 6440 dostarczają 
i montują filtry do wody
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RC Elbląg Centrum |

Zapraszam Państwa na nasze 
pierwsze czytelnicze spotkanie, 
które poświęcone będzie wybo-

rowi Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
w rotariańskich Klubach.
Zgodnie ze statutem, który posiada każ-
dy Klub Rotary, raz do roku winniśmy 
zwołać zebranie wyborcze, gdzie podej-
mujemy uchwały o wyborze Zarządu, 
a także Komisji Rewizyjnej na kolejny 
rok rotariański. 
O ile dokonanie wyboru spośród człon-
ków każdego Klubu osób do pełnienia 
określonych funkcji w ich organach 
może być procedurą prostą - znamy 
przecież siebie, swoje możliwości, umie-
jętności, charaktery - o tyle 
formalności z tym związane 
mogą być kłopotliwe. 
Uchwały dotyczące wyborów 
ww. organów wymagają for-
my pisemnej i powinny za-
wierać wskazanie ilości gło-
sów oddanych za wyborem 
osoby na konkretne stanowi-
sko, przeciw, a także wstrzy-
mujących się oraz oznacze-
nie czy wybory przebiegały 
w sposób tajny, czy jawny. 
Ponadto muszą zawierać 
podpisy osoby przewodni-
czącej zebraniu wyborczemu 
oraz protokołującej jego przebieg. Bar-
dzo ważną kwestią jest podejmowanie 
oddzielnej uchwały co do każdej funkcji, 
błędne jest bowiem głosowanie jedno-
cześnie na wszystkich członków Zarządu 
czy Komisji Rewizyjnej w jednej uchwa-
le. Pamiętajmy także o zgodzie, która 
musi być wyrażona przez kandydujących 
i która winna być zawarta na piśmie, naj-
lepiej w protokole z zebrania.
Pierwsze zadanie za nami, dokonaliśmy 
doskonałych wyborów, które usankcjo-

nowaliśmy poprawnymi uchwałami. Te-
raz, by sprawiedliwości stało się zadość, 
musimy te zmiany zarejestrować w KRS 
(Krajowym Rejestrze Sądowym).  Każ-
dy z naszych rotariańskich Klubów ma 
styczność z tym sądowym wydziałem re-
jestrowym. Zakładając stowarzyszenia 
w Polsce, należy je zarejestrować skła-
dając dokumenty właśnie w KRS, znaj-
dujących się w wybranych sądach. 
Mimo iż od wielu lat mam do czynienia 
z przepisami prawnymi, te, dotyczące 
wpisów w KRS, nie są ani proste, ani 
zrozumiałe. Należy pamiętać, iż różne 
wydziały sądowe w Polsce mogą sto-
sować własne praktyki, czy wymogi 
dotyczące poszczególnych zagadnień. 
Poprawne wypełnienie formularzy wy-
maga więc dużej skrupulatności. Zgod-

nie z przepisami ustawy 
o KRS, dodatkowo wniosek 
o wpis do rejestru powi-
nien być złożony nie póź-
niej niż w terminie 7 dni 
od zdarzenia uzasadnia-
jącego dokonanie wpisu, 
czyli od naszego zebrania 
wyborczego. W tym celu 
musimy pobrać i wypełnić 
odpowiednie formularze. 
Pierwszym jest formularz 
KRS-Z20, który zawiera 
informacje ogólne identy-
fikujące nasze Stowarzy-
szenie, a także informacje 

o składanych załącznikach. Kolejnym 
- KRS-ZK, w którym zamieszczamy 
zmianę informacji o osobach wchodzą-
cych w skład organów (Zarząd, Komisja 
Rewizyjna). W formularzach wpisuje-
my dane Stowarzyszenia, pod którym 
funkcjonuje Klub, a następnie, w każ-
dym formularzu oddzielnie, dane oso-
by (nazwisko, imiona, numer PESEL) i  
funkcję, na którą została wybrana. Gdy 
została wybrana ponownie na to samo 
stanowisko, odpada nam obowiązek 

składania wobec niej wniosku o wpis 
w KRS. Pamiętajmy o podpisaniu każ-
dego z formularzy przez uprawnione do 
tego osoby (sprawdzić to można w statu-
cie Klubu, gdzie na pewno są wskazane). 
Do formularzy dołączamy dokumenty 
potwierdzające zmianę,  przygotowane 
zgodnie z opisaną wyżej procedurą, czy-
li uchwały o wyborze członków Zarządu, 
czy Komisji Rewizyjnej, a także protokół 
z zebrania wyborczego członków wraz 
z listą obecności. 
Dobrze gdyby władze naszych rotariań-
skich Klubów wybierane na rok, przy-
najmniej w dacie sprawowania służby 
choć na chwilę widniały w KRS. Nie za-
wsze tak bywa, gdyż jak wiemy, a szcze-
gólnie dobrze wiedzą o tym prawnicy, 
wszystko od czegoś zależy. W KRS - od 
numerków. Tak jak w życiu, tak w spra-
wach urzędowych, numerologia jest 
bardzo ważna. Każdy z orzeczników 
w KRS ma swój własny numerowy re-
ferat i to od niego zależy sprawność 
i szybkość wpisu. 
Życzę zatem każdemu z Klubów wie-
le szczęścia, aby dokonywanie wpisów 
w KRS przychodziło zawsze ze sprawno-
ścią i lekkością. 

Z prAwem ZA pAN brAt

Wybory Zarządu
i Komisji Rewizyjnej

Anna Kwoczek-Wadecka,
RC Elbląg Centrum
Członkini RC Elbląg Centrum od 
chwili jego założenia. Skarbnik Klubu 
w kadencji 2016/2017.
Wykształcenie wyższe - prawnik

§
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Jak wygląda Twoje podróżowanie? 
Czy kupujesz wycieczkę w biurze 
podróży, czy też wolisz zorganizo-

wać wszystko samodzielnie?
Sposobów jest mnóstwo, tak jak ludzi. 
Bardziej istotne jest, po co podróżuje-
my. By spełniać marzenia. Co jednak, 
gdy widzimy tylko ograniczenia?

Za drogo
Czasem słyszymy, że wyprawa na koniec 
świata kosztuje 20-30 tys. zł. Z biurem 
podróży pewnie i drożej. Ale nie musisz 
robić tego z biurem. Jeśli marzysz, to zro-
bisz wszystko, by osiągnąć swój cel. Do 
tego stopnia, że nauczysz się szukać tanich 
biletów lotniczych i niedrogich noclegów, 
czyli okazji, które ciągle Cię omijają, bo 
nawet nie wiedziałeś, że tak można.

Za daleko
Dla nas, zwykłych śmiertelników, dale-
ko to jest na drugą półkulę, bo na Mar-
sa, podróż na razie planuje np. Elon 
Musk. Jednak kwestia jak bardzo ma-
rzysz? Jeśli bardzo, to znajdziesz tańszy 
lot z przesiadkami, przemęczysz się dwa 
dni w drodze, by dolecieć w upragnione 
miejsce. A w tym czasie poznasz wiele 
ciekawych i wartościowych osób, z któ-
rymi czasem możesz mieć kontakt nawet 
do końca życia.

Boję się
A co jeśli do tego się boisz? Nie dlate-
go, że daleko, że długo i drogo. Co, je-
śli boisz się, tych beżowych, czarnych, 
żółtych, innych? Słabo, bo oni tam są, 
żyją i mają się dobrze. Słabo, bo jest 
ich więcej niż białych. Jeśli marzysz 
o podróży, to otworzysz się na ludzi, ich 
kulturę, również biedę, poznasz, czym 
żyje świat.

Nie wiem, jak to zrobić
Jeśli nie wiesz, to zajrzyj do internetu. 
Tam znajdziesz wiele blogów podróżni-

czych, które doradzą, jak zorganizować 
podróż. Wiele informacji znajdziesz 
również na naszym blogu www.szalone-
walizki.pl
Zapytałem moją małżonkę Dorotę, czym 
dla niej jest podróż i usłyszałem, że to 
wolność – moment, gdy nie musisz się 
niczym martwić. Zamykasz drzwi, a za 
nimi zostają problemy. 
Więc jeśli marzysz i chcesz poczuć wol-
ność, to zacznij działać. Nikt nie zrobi 
tego za Ciebie. 

Dlaczego warto podróżować?

Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn 
Członek zarządu RC Olsztyn, a w poprzednich 
kadencjach Sekretarz Klubu. Z wykształcenia 
jest geodetą i dziennikarzem – pisze, fotografuje 
i filmuje. Od 1993 roku związany  z mediami. 
Najpierw w studenckim Radio Kortowo w Olsztynie, 
potem Polskim Radio Olsztyn. Od 1996 roku był związany z telewizją – najpierw 
TVP Gdańsk, a od 1999 roku z TVP Olsztyn (jako kierownik, główny specjalista, 
pełnomocnik zarządu i dyrektor). Posiada bezterminowe karty: mikrofonową 
i ekranową. Laureat wielu nagród i autor licznych materiałów m. in. dla Expressu 
Reporterów i TVP Polonia. Jego pasja to nurkowanie. Od roku wspólnie z małżonką 
Dorotą prowadzi blog podróżniczy „Szalone walizki”. Jest to miejsce, w którym 
autorzy dzielą się wiedzą o podróżach, wspaniałych przygodach i ludziach, których 
poznają. Po niespełna roku funkcjonowania blog „Szalone Walizki” znalazł się 
w Galerii Wschodzących Gwiazd Blogosfery w rankingu Najbardziej Wpływowych 
Blogerów Jasona Hunta. 
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Dorota i Jarosław Kowalscy podczas 
jednej ze swoich licznych podróży
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W dniu 9 marca 2017 r. Ge-
neralny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych ujawnił 

w rejestrze e-GIODO zbiory zgłoszone 
przez Stowarzyszenie Polskich Klubów 
Rotary „Dystrykt 2231 Rotary Interna-
tional”. Jest to potwierdzenie, że przy-
jęty w Dystrykcie oraz w klubach model 
organizacyjny ochrony danych osobo-
wych nie wzbudził zastrzeżeń General-
nego Inspektora Ochrony Danych Oso-
bowych [dalej: GIODO].
Był to kolejny etap prac realizowanych 
w klubach i Dystrykcie wynikający ze 
zmian w przepisach, jakie nastąpi-
ły z dniem 1 stycznia 2015 r. Niestety 
świat zmienia się szybciej niż byśmy 
tego oczekiwali, przed nami kolejne 
istotne zmiany przepisów, które będą 
wymagały znacznego nakładu pracy 
i istotnie wpłyną na działalność Rota-
ry nie tylko w Polsce, ale w całej Unii 
Europejskiej.
W dniu 25 maja 2016 r. weszło w ży-
cie rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
[dalej: RODO]. RODO zacznie być ak-
tem bezpośrednio stosowanym od dnia 
25 maja 2018 r. i do tego czasu każde 
z państw członkowskich zobowiązane 
jest do zapewnienia jego skutecznego 
stosowania w swoim porządku praw-
nym poprzez przyjęcie właściwych 
przepisów wewnętrznych. Tym samym, 
począwszy od tej daty, polskie przepisy 
powinny zapewniać skuteczne stoso-
wanie przepisów RODO. 
RODO obejmuje swoim zastosowaniem 
wszystkie podmioty prywatne i publicz-
ne, które przetwarzają dane osobowe 
i w praktyce większość procesów prze-
twarzania danych.

Główne elementy RODO, czyli no-
wych przepisów o ochronie danych:
• jednolity zbiór przepisów obowią-

zujący w całej Europie, gwarantu-
jący przedsiębiorstwom pewność 
prawa, a obywatelom jednakowy 
poziom ochrony danych w całej UE;

• jednakowe zasady stosowane do 
wszystkich przedsiębiorstw świad-
czących usługi na terenie UE, nawet 
jeżeli mają one siedzibę poza UE;

• wzmocnienie istniejących praw 
obywateli i przyznanie im nowych;

• wzmocnione prawo do informacji;
• prawo dostępu oraz prawo do bycia 

zapomnianym;
• nowe prawo do przenoszenia da-

nych;
• wzmocniona ochrona przed na-

ruszeniami w dziedzinie da-
nych:  przedsiębiorstwo, którego 
chronione dane zostały naruszone, 
co naraziło osoby fizyczne na ryzy-
ko, musi powiadomić o tym organ 
ochrony danych w ciągu 72 godzin;

• skuteczne przepisy i odstraszające 
grzywny: wszystkie organy ochrony 
danych będą miały uprawnienia do 
nakładania grzywien w wysokości 
do 20 mln euro lub, w przypadku 
przedsiębiorstw, w wysokości 4 
proc. całkowitego rocznego świato-
wego obrotu.

Niestety opóźnienia i przewlekłość pro-
cesu legislacyjnego zarówno krajowego 
jak i UE stawiają pod znakiem zapyta-
nia, czy do 24 maja br. poznamy wszyst-

kie wymagane regulacje prawne, co 
znacznie utrudnia i komplikuje proces 
dostosowania się do RODO.  
Problem nowych regulacji obwiązują-
cych w UE został dostrzeżony również 
przez Zarząd Rotary International. Piotr 
Wygnańczuk, PDG 2010-2011, Rotary 
International Director 2018-2020, poin-
formował, że 24 stycznia 2018 r. Zarząd 
Rotary International na swoim spotka-
niu omawiał sprawę nowych przepisów 
Unii Europejskiej dotyczących ochrony 
danych osobowych. Decyzją Zarządu zo-
stał zatwierdzony dodatkowy budżet na 
dostosowanie przepisów do wymagań 
UE w przewidzianym terminie, czyli do 
18 maja 2018 r.

Na portalu rotary.org.pl w bazie wie-
dzy w rozdziale „Ochrona danych oso-
bowych w Klubie Rotary” publikujemy 
dodatkowe i bardziej szczegółowe mate-
riały dotyczące tej problematyki. Zapra-
szam do lektury.
CDN.

w KLubAch i dystryKcie

Zmiany w ochronie
danych osobowych

Robert Gadzinowski,
RC Warszawa
Oficer ds. Ochrony Danych Osobowych 
Dystryktu 2231 RI w kadencji 2017-18. 
Prezes Zarządu PolGuard Consulting 
Sp. z o. o. Od 1999 r. pełni obowiązki 
Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji. Reprezentował firmy 
oraz doradzał w trakcie kontroli 
prowadzonych przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Jego pasje to karate 
i strzelectwo. 
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| DRR Elekt Anna Grzywacz,
RAC Kraków-Wawel |

„Nie ma drogi do pokoju. To 
pokój jest drogą” – te jak i inne 
ważne słowa padły w dniach 
10-11 listopada 2017 roku pod-
czas konferencji zorganizowa-
nej wspólnie przez Rotary i ONZ 
w Genewie.

Peace – making a difference” to 
hasło przewodnie bieżącej ka-
dencji Prezydenta RI Ian’a Rise-

ley’a. Konferencja nie bez powodu miała 
miejsce w Genewie. Miasto to jest sym-
bolem międzynarodowego ładu i często 
nazywane jest Stolicą Pokoju z uwagi na 
dużą ilość podpisanych tam traktatów 
pokojowych. Genewa jest również sie-
dzibą Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, której jednym z głównych celów 
(tzw. Sustainable Development Goals) 
jest zapewnienie pokoju i bezpieczeń-
stwa międzynarodowego na świecie.
Do Genewy przyjechało ponad 1 400 
reprezentantów z 87 państw. Wśród 
nich znaleźli się zacni goście, tacy jak 
Prezydent RI Ian Riseley, Reprezentan-
ci Rotary w ONZ, członkowie Zarządu 
RI, członkowie ONZ oraz reprezentanci 
Rotaract Europe. Podczas konferencji 
sześciu Rotarian zostało uhonorowa-

nych nagrodą „Champions of Peace” 
w podziękowaniu za szerzenie pokoju 
na świecie. Jedną z tych osób była Jean 
Best z klubu RC Kirkcudbright w Szko-
cji, która miała okazję poprowadzić pa-
nel szkoleniowy dla młodych liderów. 
Opowiadała o roli edukacji, jako ścieżki 
do osiągnięcia pokoju na świecie oraz 
o poważnym problemie, jakim jest ol-
brzymia ilość samobójstw wśród mło-
dzieży. Projekt, nad którym pracuje, to 
„Peace Training Platform”. Jego celem 
jest stworzenie platformy, dzięki której 
zainteresowane osoby (peace advocates) 
będą mogły się porozumieć i wspólnie 
przeciwdziałać tej patologii, przepro-
wadzając różnego rodzaju dyskusje 
i spotkania. Jak podkreśla Jean Best, 
edukacja jest drogą do pokoju i powin-
na być posiadaniem umiejętności, a nie 
dyplomem ukończenia szkoły wyższej. 
Poprzez rozwój nauki jesteśmy w stanie 
osiągnąć Sustainable Development Go-
als (pl. cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ) i tym samym zaprowadzić pokój 
na świecie. Trzeba jednak pamiętać o za-
chowaniu proporcji, o czym toczyła się 
dyskusja podczas piątkowego spotkania 
w WIPO (World Intelectual Property Or-
ganization). Panel dotyczył roli sztucznej 
inteligencji w konfliktach zbrojnych oraz 
tego, w jakim stopniu powinniśmy ufać 
maszynom i na nich polegać.

W szerzenie pokoju na świecie zaanga-
żował się również Rotaract Europe. Jed-
nym ze speakerów był obecny Prezydent 
Justin Hadjilambris, który opowiedział 
o idei social project, który ma łączyć klu-
by w całej Europie, zachęcając Rotarac-
torów do przeprowadzenia akcji w kate-
goriach: zdrowie, ekologia, rozwój oraz 
pokój.
Nie obyło się bez krótkiego podsumo-
wania postępów w walce z polio. Wy-
niki są zaskakujące, gdyż w 2016 roku 
zanotowano jedynie 37 przypadków 
choroby, a w ubiegłym tylko 15. Kraje 
wciąż dotknięte chorobą to: Afganistan, 
Pakistan i Nigeria, a więc zostały tylko 
trzy kroki do sukcesu. Statystyki mówią, 
że dzięki Rotary wywalczyliśmy 99,9%, 
ale jak przyznaje Dr Michel Zaffran: „we 
are not there yet”. W 2016 roku, dzięki 
wsparciu wielu krajów oraz ONZ, uda-
ło się pozyskać 1,2 miliarda USD. Oby 
w tym roku udało się zebrać jeszcze wię-
cej, gdyż naszą pracę dostrzega coraz 
więcej ludzi, w tym także media.
Organizatorzy konferencji podsumowa-
li ją w kilku zdaniach, stwierdzając, że 
kluczem do sukcesu jest edukacja. Do-
tyczy to w szczególności młodych ludzi, 
od których będzie zależał przyszły obraz 
świata. Ponadto podziękowali wszyst-
kim Rotarianom za ich zaangażowanie 
i pracę na rzecz światowego pokoju.
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Dzień Rotary w Organizacji Narodów 
Zjednoczonych – Genewa 2017

Anna Grzywacz podczas 
pobytu w Genewie
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Rotaract Bydgoszcz od lat współ-
pracuje z Bydgoskim Zespołem 

Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych. Uczestniczy w piknikach i za-
bawach, dostaje zaproszenia na różne 
wydarzenia, a przede wszystkim sam 
wymyśla projekty skierowane do dzie-
ci tam przebywających. W tym roku, 
już po raz drugi, postanowił zorgani-
zować zabawy andrzejkowe. Oprócz 
tradycyjnego wróżenia z wosku, były 
wróżby ze sznurowadłem, kubeczkami 
i papierowymi sercami. Dzieci bawiły 
się wyśmienicie, było mnóstwo śmie-
chu i zabawy. Po raz kolejny do akcji 
dołączyli studenci wymiany mieszka-
jący w Bydgoszczy, dzięki czemu dzie-

ci miały szansę poznać osoby z całego 
świata, a oni sami poznać tę ciekawą 
polską tradycję. 
Tina Czapiewska, RAC Bydgoszcz

Tegoroczna Konferencja dla Ro-
taractorów z całej Polski miała 
miejsce w Szczecinie i towarzy-

szyła jej nietuzinkowa okazja - 25-lecie 
klubu RAC Szczecin. Wydarzenie odby-
ło się w Hotelu Vulcan w dniach 17-19 
listopada 2017 roku. 
Pierwszego dnia, w piątek, po przy-
jeździe i rozgoszczeniu się, był czas 
na wieczorne spotkanie integracyjne. 
W sobotę rozpoczęła się merytorycz-
na część Konferencji. Od godziny 9.00 
odbywały się prelekcje wygłaszane na 
różne tematy, zarówno przez Rotarian, 
jak i osoby z zewnątrz. Uczestnicy mieli 
okazję usłyszeć Gubernatora Elekta Łu-

kasza Grochowskiego w wykładzie pt. 
„Rotaractorska przygoda”, CR Tinę Cza-
piewską w Prezentacji E.R.I.C., obec-
nego DRR Mateusza Synaka wraz z Za-
rządem, który omówił bieżące sprawy, 
Wojciecha Niewiniowskiego w wystą-
pieniu na temat wspólnej akcji Rotary 
z DKMS, Mirosława Lewińskiego z RC 
Szczecin w prelekcji „Jachtem dookoła 
świata” oraz Tomasza Gierwiatowskie-
go w prezentacji o Lidze Szczecińskich 
Superbohaterów. Swoją obecnością za-
szczyciła nas też Gubernator Nominat 
Małgorzata Wojtas. Past Gubernator 
Wojciech Czyżewski RC Szczecin i Ja-
nusz Teresiak (opiekun RAC Szczecin) 

mówili o problemach współpracy po-
między Rotary a Rotaractem. 
Przed wieczornym świętowaniem 25-le-
cia RAC Szczecin odbyło się Walne 
Zgromadzenie, na którym obradowano 
nad bieżącymi sprawami. 
Podczas wieczornej Gali z okazji 25 le-
cia Rotaract Szczecin wszyscy mogli się 
odprężyć po bardzo intensywnym dniu.  
Uczestniczyli w niej członkowie Rotaract 
Szczecin z lat 90. Zaprezentowali swoją 
działalność, a wspomnieniom nie było 
końca. Konferencja jest kolejnym wyda-
rzeniem na mapie Rotaract Szczecin, któ-
re będzie zapamiętywane na długi czas.
Kamil Żółkiewicz, RAC Szczecin

andrzejkowo dla dzieci 

Konferencja Rotaract w Szczecinie

Fo
t.

 R
oz

al
ia

 K
on

ar
ze

w
sk

a,
 R

A
C

 B
yd

go
sz

cz
 

Fo
t.

 T
in

a 
C

za
pi

ew
sk

a,
 R

A
C

 B
yd

go
sz

cz

Uczestnicy Konferencji

Rotaract Bydgoszcz od lat 
współpracuje z Bydgoskim Zespołem 
PlacówekOpiekuńczo-Wychowawczych

Były wróżby, mnóstwo 
zabawy i śmiechu
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W pewien jesienny dzień, 10 listopa-
da 2017 r., udaliśmy się z wizytą do 

„Staruszkowa”. Jest to miejsce, w którym 
starsze, niegdyś maltretowane, głodzone 
i pokrzywdzone przez złych ludzi psy, 
znalazły nowy bezpieczny dom. Zwie-
rzętami zaopiekowała się prywatna oso-
ba, Pani Krystyna, otaczając je ciepłem 
i dbając o ich dobro i bezpieczeństwo.
Opieką objętych jest ponad 20 starych 
i schorowanych psów, często wyrzuco-
nych ze swoich domów z powodu star-
czych dolegliwości.
Każdy z tych psów ma za sobą trud-
ną przeszłość, większość zwierząt jest 
chora, nie posiada jednej z kończyn lub 
jest niewidoma. Podczas wizyty w tym 
„zwierzęcym hospicjum” przekazaliśmy 
puszki z mokrą karmą oraz wyprowa-
dziliśmy je na długi spacer. Akcję uwa-
żamy za udaną, będziemy ją powtarzać 
cyklicznie raz w miesiącu. 

W opiekę nad starszymi, chorymi psami 
angażujemy się od dawna i kontynuuje-
my pomoc, mimo że „Staruszkowo” wy-

prowadziło się z pobliskiego Karpacza 
do odległego od nas o 60 km Krzewia.
„Staruszkowo” przez wiele lat znajdowa-
ło się w Karpaczu (blisko Kowar), gdzie 
młodzież z Interactu wspomagała opie-
kę nad psami od 5 lat. Młodzi wycho-
dzili ze zwierzętami na spacer, sprzątali 
posłania, organizowali wiele zbiórek 
koców, kołder, folii i karmy. RC Jelenia 
Góra-Cieplice przekazywał dodatkowo 
karmę i środki czystości. Po przepro-
wadzce do Krzewia – 60 km od Jeleniej 
Góry, młodzież kontynuuje opiekę nad 
pieskami. Wyjazdy do Krzewia z na-
uczycielem lub Rotarianinem odbywają 
się w grupach 5-osobowych. Ostatnio, 
przed świętami, młodzież zawiozła 70 
kg karmy zakupionej przez RC Jelenia 
Góra-Cieplice i oczywiście wyprowadza-
ła na spacer niektóre psy.
Anna Łubińska, Sabina Moryc,
RC Jelenia Góra-Cieplice

Organizatorzy zapraszają na  II 
Międzynarodową Konferencję 
Pokojową „Interact w służbie 

pokoju”, która odbędzie się w Karpa-
czu w dniach 22-27 marca 2018 roku. 
Wezmą w niej udział delegacje z Polski, 
Izraela, Niemiec i Ukrainy.
W programie bogata w wykłady, wystą-
pienia i dyskusje panelowe, część edu-
kacyjna, w tym zajęcia umożliwiające 
zapoznanie się z kulturą i tradycjami 
naszego kraju. W części turystycznej za-
planowano zwiedzanie Karpacza i Jele-
niej Góry oraz okolic. 
Pomysł Konferencji Interactu, poświę-
conej zagadnieniu pokoju, zrodził się 
w roku 2014, podczas pobytu w Polsce 
grupy izraelskich Interactorów, którzy 
przyjechali wraz z opiekunami. Posta-
nowiono wtedy zorganizować przed-
sięwzięcie, dające sposobność na lep-
sze poznanie się młodych ludzi z tych 
właśnie krajów. Pomysł zyskał wspar-
cie kolejnych gubernatorów. W trakcie 
przygotowań, do grona trzech krajów 
uczestniczących dołączyła Ukraina. 

I Konferencja odbyła się w październiku 
2016 roku, również w Karpaczu, wzięło 
w niej udział łącznie 34 Interactorów i 6 
opiekunów z Niemiec, Izraela, Ukrainy 
i Polski. Młodzi rozmawiali o tym, co 
mogą robić na co dzień, by w tych nie-
spokojnych czasach być orędownikiem 
pokoju, zrozumienia i tolerancji. Przez 
cały czas wśród uczestników panowała 
wspaniała rotariańska atmosfera przy-

jaźni i życzliwości, a po zakończeniu 
Konferencji napłynęło dużo wyrazów 
uznania i  podziękowania ze strony 
uczestników. 
Takie spotkania są okazją do wymiany 
poglądów i doświadczeń pomiędzy prze-
wodniczącymi komitetów ds. Interactu.
Zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółowym harmonogramem Konferencji.  
Komitet Organizacyjny Konferencji

Z wizytą w „Staruszkowie”
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II Międzynarodowa Konferencja 
pokojowa „Interact w służbie pokoju”

Takie spotkania są okazją do wymiany 
poglądów i doświadczeń pomiędzy 

przewodniczącymi komitetów ds. Interactu

Wyprowadzanie 
psów na spacer 

stało się już 
tradycją wizyt 

w „Staruszkowie”
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Członkowie klubu Interact Jele-
nia Góra-Cieplice, we współ-
pracy z rodzimym Klubem Ro-

tary, włączyli się w akcję „Świąteczna 
Paczka”. W dniu 21 grudnia 2017 roku 

przekazali zbierane przez dwa tygo-
dnie wśród uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kowarach pro-
dukty oraz zakupione dodatkowo ar-
tykuły spożywcze i chemiczne. Jeszcze 

tego samego dnia paczki zostały za-
wiezione przez wolontariuszy do po-
trzebującej rodziny. 
Elżbieta Zakrzewska,
RC Jelenia Góra-Cieplice

Członkowie Klubu Interact Jelenia 
Góra-Cieplice mieli zaszczyt wziąć 

udział w 26. finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Warszawie, 
który odbył się 14 stycznia 2018 roku. 
Dzięki specjalnym przepustkom we-
szli do studia nagraniowego i spotkali 
się z niezwykle pozytywną ekipą Pana 
Owsiaka. Atmosfera panująca w stu-
dio była wspaniała, mnóstwo kamer, 
atrakcji, w tym koncertów, pozytywni 
ludzie i oczywiście ogrom orkiestro-
wych serduszek. Odbywały się również 
zajęcia uczące dzieci udzielania pierw-
szej pomocy.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 

całego przedsięwzięcia i już nie możemy 
doczekać się następnego finału! 
Dominika Perłowska,
IAC Jelenia Góra-Cieplice

Świąteczna paczka

Młodzież z Interact
na finale WOŚp
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W paczkach znalazły się m.in. zabawki, 
artykuły spożywcze i chemiczne

Atmosfera panująca 
w studio była wspaniała
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KalENDaRIUM WyDaRZEń KRajOWyCH I ZaGRaNICZNyCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

MaRZEC

9-10 Warszawa,
Hotel Novotel airport

pETS - Szkolenie Zarządów
Klubów kadencji 2018/19 Dystrykt 2231

22 Karpacz, pensjonat EMI Międzynarodowa Konferencja pokojowa dla IaC RC jelenia Góra 
Cieplice

Maj
3 Giżycko i okolice Rajd Rowerowy Rotary -  Giżycko i okolice RC Giżycko

17-20 Kolno, pensjonat 
Romanowski Rajd Motocyklowy IFMR polska RC Bartoszyce 

lidzbark Warmiński

18-19 Giżycko Regaty Rotary o puchar Gubernatora Dystryktu 
2231 RC Giżycko

CZERWIEC

1-3 Spała, Hotel Mościcki Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

23-27 Toronto 109 Konwencja Rotary International
– Toronto 2018

Rotary 
International

SIERpIEń

10-18 Szlak jezior Mazurskich XVI Rejs Wymiany Młodzieży Rotary RC Giżycko

WRZESIEń

1 Woryny
XIX Dystryktalne Zawody Wędkarskie o puchar 

Gubernatora D2231 oraz VII Memoriał 
Zbigniewa Bartoszewicza

RC Bartoszyce 
lidzbark Warmiński

12-16 Wilno, Hotel Vilnius Grand 
Resort Instytut Stref 15-16 & GETS Rotary 

International

22-23 Giżycko, Twierdza Boeyn III Zlot pojazdów Zabytkowych Mazury 2018 RC Giżycko

paźDZIERNIK

5-7
polanica Zdrój,
Hotel polanica
Resort & Spa

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

SŁOWNIK
SKRóTóW

Paul Harris Założyciel 
Rotary
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)
DRR - Reprezentant 
Rotaractu w Dystrykcie
RAC Rotaract Klub
IAC Interact Klub 
ICC Komitet Międzykrajowy
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 

Witamy w rodzinie Rotary

Emilia Czekała
RC Bydgoszcz Stare 
Miasto, menadżer 

kultury, wokalistka, 
konferansjer,

szefowa Orkiestry Sym-
foników Bydgoskich

Grażyna Mitura
RC Bydgoszcz Stare 

Miasto,
 działalność

gospodarcza,
biuro rachunkowe 

Mariusz Mitura
RC Bydgoszcz Stare 
Miasto, działalność 

gospodarcza, 
usługi poligraficzne

joanna Głowacka 
RC Gdańsk Centrum, 
właścicielka Biura 

Rachunkowego profit 
z Sopotu

anna Wiśniewska
RC jelenia Góra-

-Cieplice,
Dyrektor Deutsche 

Bank w jeleniej Górze 



Telefon, który wszystko zmienił
Służba na rzecz innych jest u Rotarian odruchowa,  niezależnie od tego 
czy szerzy nadzieję, czy pomaga organizować kontakty w kryzysowych 
sytuacjach. Kiedy mąż Lesley Barmiania, Rotarianin z Kanady, poważnie 
zachorował w Korei, zaraz po przyjeździe na Konwencję 2016, koledzy 
Rotarianie skontaktowali się z In-Seok-Kim’em, Rotarianinem z Busan, który 
zorganizował natychmiastową zbiórkę rzadkiego typu krwi, jaką miał chory. 
Te kontakty uratowały mu życie.  

Znajdź swoją inspirację na Konwencji w Toronto.  
Zarejestruj się już dziś na riconvention.org.

RoTaRy ConvenTion
23-27 June 2018 
ToRonTo, onTaRio, Canada  

Inspiration
   Around EvEry CornEr 


