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Drodzy Rotarianie, na początku 
czerwca, ponad 30 lat temu, byłem 
służbowo w Las Vegas. Będąc Rota-
rianinem od około 6 lat, uważałem się 
za aktywnego członka: uczestniczyłem 
w każdym spotkaniu, służyłem jako 
sekretarz, znałem wszystkich w swoim 
Klubie. Rotary było dla mnie organi-
zacją społeczną, która połączyła mnie 
z Nassau i być może nawet z Bahama-
mi, ale nie dalej. Nigdy nie zastana-
wiałem się zbytnio nad Rotary poza 
Bahamami i nigdy nie przyszło mi 
do głowy, żeby udać się na Konwen-
cję Rotary. Jednak tej wiosny zdałem 
sobie sprawę, że moja podróż do Las 
Vegas zbiega się z Międzynarodową 
Konwencją Rotary i pomyślałem: Dla-
czego nie? Zarejestrowałem się i uiści-
łem opłaty, nie podejrzewając, że to 
doświadczenie zmieni moje życie.

Kiedy tylko przeszedłem przez drzwi 
tej Konwencji, oniemiałem z wrażenia. 
To, że należę do globalnej organizacji, 
liczącej ponad milion członków na ca-
łym świecie, to jedno, jednak zupeł-
nie co innego zobaczyć i doświadczyć 
tego na własnej skórze. Chodziłem na 

wszystkie spotkania, zaglądałem na 
każde stanowisko w Domu Przyjaźni 
(House of Friendship) i poznałem ta-
kie projekty Rotary, o których nawet 
nie wiedziałem.

Ta Konwencja nie tylko otworzyła mi 
oczy, ale i umysł. Zainspirowała mnie 
do całkowitej zmiany punktu widze-
nia na temat tego czym jest Rotary, co 
może zrobić dla mnie i co ja mogłem 
zrobić dzięki tej organizacji. Ta inspi-
racja trwa od tamtej pory i odnawia 
się co roku podczas każdej konwencji 
Rotary. W czerwcu 2019 roku Rota-
rianie z całego świata spotkają się 
w Hamburgu na 110-tej Konwencji 
Rotary International. Wielu jak ja, 
przyjeżdża na konwencje od wielu lat, 
inni przyjadą po raz pierwszy. Nieza-
leżnie od tego, czy chcą nawiązać kon-
takt ze starymi przyjaciółmi, odszukać 
inspirację na nowy rok z Rotary, czy 
po prostu zobaczyć, czym jest ta orga-
nizacja, z pewnością każdy z nich znaj-
dzie swoją inspirację w Hamburgu.

Hamburg jest miastem portowym, 
które łączy Niemcy ze światem i któ-

re od wieków było centrum gospo-
darczym i kulturalnym. To wspaniałe 
miejsce do odwiedzenia, do spacerów 
brzegiem miejskiego jeziora, wybra-
nia się na wycieczkę łodzią po rzece 
Łabie, zjedzenia pysznego posiłku czy 
odkrycia wspanialej muzyki i zwie-
dzenia fascynujących muzeów. Jest to 
także idealne miejsce na rozpoczęcie 
europejskich wakacji. Jeśli regularnie 
odwiedzacie konwencje, absolutnie 
nie będziecie chcieli przegapić spotka-
nia tamtejszych Rotarian i inspiracji, 
jakie znajdziecie w Hamburgu. Jeśli 
nigdy nie byliście na Konwencji, roz-
ważcie to jako moje osobiste zaprosze-
nie. Zarejestrujcie się na stronie www.
riconvention.org do 15 grudnia, aby 
uzyskać najlepszą stawkę i niech ta 
Konwencja będzie inspiracją do Wa-
szej podróży z Rotary.

Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Niech
ta Konwencja

będzie inspiracją
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Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Być ciekawym
i mieć odwagę

Drodzy Rotarianie, tradycją jest już 
to, że pierwszy magazyn w roku ro-
tariańskim przedstawia sylwetkę 
prezydenta elekta Rotary Interna-
tional i jego rodziny. Zawsze czy-
tałem go z zainteresowaniem, nie 
zastanawiając się nad tym, że pew-
nego dnia mogę być tym, który przy-
prowadzi redaktora z magazynu na 
swoje spotkanie w Klubie! Nigdy nie 
lubiłem skupiać na sobie zbyt dużej 
uwagi, a pomysł umieszczenia mo-
jego zdjęcia na okładce sprawił, że 
poczułem się trochę nieswojo. Kiedy 
jednak zobaczyłem zdjęcie wybrane 
przez redaktorów uśmiechnąłem się, 
ponieważ gwiazdą tego zdjęcia zde-
cydowanie nie byłem ja, ani nawet 
moja żona, Esther. Było nią stado 
flamingów, nie przejmujące się ni-
czym, idące obok nas w tym samym 
kierunku. Wszystkie, z wyjątkiem 
jednego.
Nie mogłem wymyślić bardziej odpo-
wiedniego sposobu na odzwierciedle-

nie przesłania, które chcę przekazać 
Rotarianom. Ten jeden flaming, idący 
w drugą stronę, reprezentuje tak wie-
le rzeczy, które musimy jeszcze zrobić 
w Rotary. Wie, że wszyscy idą razem 
ale widzi też, że ścieżka, którą podąża-
ją nie jest najlepsza. Może gdzieś jest 
bardziej odpowiednia? Zanim pójdzie 
za resztą, woli dobrze się przyjrzeć in-
nej drodze. Kiedy przystanie i zrozu-
mie, że jest lepsza, zawoła resztę gru-
py, aby przyszła ją sprawdzić i może, 
tylko może, wszyscy razem wybiorą tę 
właśnie ścieżkę.

Zmiana jest trudna. Im dłużej idziemy 
w jedną stronę, im więcej jest z nami 
przyjaciół, tym trudniej jest być tym, 
który się odwraca i robi coś inaczej. 
Jednak zmiana, nie dla zasady, ale 
ostrożna, przemyślana, ukierunkowa-
na na konkretny cel, jest niezbędna dla 
każdej organizacji, która chce się roz-
wijać, pozostać istotną i iść naprzód 
we właściwym kierunku.

Więc spójrzcie na to zdjęcie, ale nie pa-
trzcie na mnie. Nie jestem tym, o któ-
rym mowa. Ta okładka jest o flamin-
gach. Chodzi o to, by być ciekawym, 
mieć odwagę i przekonanie do spojrze-
nia na różne możliwości, które mogą 
okazać się lepsze, bez względu na to, 
czy jesteście na spacerze w piękny po-
ranek na Bahamach, czy pomagacie 
w wyznaczaniu kierunku dla naszej 
organizacji.

grudzień 2018
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Każdego roku listopad obchodzony 
jest w Rotary jako Miesiąc Fundacji 
Rotary. Jesteśmy szczęściarzami, że 
mamy światowej klasy Fundację, któ-
ra pozwala nam czynić tak wiele do-
bra na świecie. Wszyscy powinniśmy 
być dumni z tego, że coś dobrego dzieje 
się co sekundę każdego dnia dzięki Ro-
tarianom i naszej Fundacji.

Pamiętacie, jak byliśmy podekscyto-
wani podczas Międzynarodowej Kon-
wencji Rotary w Atlancie w 2017 roku, 
gdzie świętowaliśmy pierwsze 100 le-
cie istnienia Fundacji? Cel zbierania 
funduszy na ten rok wyniósł 300 milio-
nów USD i jak pamiętacie, przekroczy-
liśmy go, zbierając 304 miliony USD. 
To był przełomowy rok dla Fundacji.

W kadencji 2017-18, kiedy Fundacja 
weszła w drugą erę służby, mieliśmy 
jeszcze bardziej ambitny cel -  uzbiera-
nie funduszy w wysokości 360 milio-

nów USD. Na czerwcowej Konwencji 
w Toronto odchodzący Przewodniczą-
cy Fundacji, Paul A. Netzel powiedział 
uczestnikom, że po raz kolejny mieli-
śmy przełomowy rok, dzięki zebranym 
funduszom w wysokości 373 milionów 
USD.

W tym roku nasz cel wynosi 380 milio-
nów USD w tym na walkę z polio 50 mi-
lionów USD, które zostaną zamienione 
na 150 milionów USD, dzięki grantowi 
Fundacji Bill & Melinda Gates. Kiedy 
dodamy do tego 137 milionów USD 
na Annual Fund, 61,5 miliona USD na 
Endowment Fund i 31,5 miliona USD 
na globalną dotację w gotówce i inne 
darowizny, to nasze liczne programy 
będą w pełni finansowane, a Rota-
rianie będą mieli możliwość dalszego 
zmieniania świata na lepsze.

Teraz to zależy od Was i ode mnie. 
Mamy szansę mieć coraz większe zna-

czenie i wpływy, aby wybrać kieru-
nek i tempo rozwoju drugiego stulecia 
Fundacji.

Zachęcam Was do zwiększenia zaan-
gażowania w działalność naszej Fun-
dacji, poprzez działanie, dawanie i in-
spirowanie. Razem możemy sprawić, 
że jutro będzie jeszcze jaśniejsze niż 
dzisiaj. Możemy sprawić aby każdy 
miesiąc mógł być miesiącem Fundacji 
Rotary.

Bądźcie więc inspiracją, zbudujcie 
swoje dziedzictwo Rotary i uczyńmy 
ten kolejny rok przełomowym w na-
szej historii.

Ron D. Burton
Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary 

Uczyńmy
kolejny rok

przełomowym

listopad 2018
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Ron D. Burton
Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary 

Pomyślcie
o Rotary

Dla wielu z nas grudzień jest czasem 
refleksji nad kończącym się rokiem. 
Myślimy o tym, co postanowiliśmy 
zrobić i porównujemy z tym, co fak-
tycznie zrobiliśmy. Wielokrotnie dzi-
wimy się, gdy zdajemy sobie sprawę, 
że osiągnęliśmy nawet więcej, niż się 
spodziewaliśmy. Zaczynamy także 
myśleć o Nowym Roku i z najlepszymi 
intencjami, zobowiązujemy się do jesz-
cze większych osiągnięć.

Jest to czas, kiedy nasze myśli zwra-
cają się ku rzeczom, które są dla nas 
ważne, a nic nie jest tak ważne jak 
rodzina. Jesteśmy wdzięczni za tych, 
których kochamy i za tych, którzy nas 
kochają. Dla Rotarian to duża ilość lu-
dzi na całym świecie, ponieważ nasza 
koncepcja rodziny obejmuje nie tyl-
ko bliskich krewnych, ale także wielu 
przyjaciół, których zyskaliśmy przez 
lata, dzieląc się działalnością w Ro-

tary. Każdy z nas jest podobny do ka-
mienia rzucanego do stawu, tworzące-
go wiele zmarszczek na wodzie. Kiedy 
zmarszczki przecinają się z falami na-
szej rodziny i przyjaciół, naprawdę 
mamy wpływ na nasz świat.

Myślimy także o organizacjach, które 
są dla nas ważne i które istnieją dzięki 
hojności naszej i innych. Dobrowolnie 
je wspieramy, poświęcając czas, dzie-
ląc się talentami i środkami, aby móc 
dalej pracować i uczynić nasz świat 
lepszym miejscem dla wszystkich. To 
dzięki tej pracy,  rodzina staje się jesz-
cze większa.

Nasza rodzina i nasze wpływy rosną 
każdego roku, dzięki zaangażowaniu 
i wsparciu naszej Fundacji. Wspól-
na praca tworzy synergię, która na-
prawdę pozwala coś zmienić, a kiedy 
wszyscy razem pracujemy i się anga-

żujemy, nie ma ograniczeń w tym, co 
możemy osiągnąć. W efekcie wiążemy 
się i stajemy jeszcze bardziej zgraną 
rodziną.

W tym szczególnym okresie w roku, 
kiedy zastanawiacie się nad swoją 
rodziną i dobrymi rzeczami w swoim 
życiu, pomyślcie o Rotary. Nadszedł 
czas, aby podjąć trwałe zobowiąza-
nie, aby ważna praca naszej Fundacji 
trwała nieprzerwanie.

grudzień 2018
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Moi Drodzy, działalność Rotary to „od 
zawsze”, wbrew pozorom, nie jedna, 
a pięć równoważnych dróg służby:
• Rozwój więzi klubowych
• Służba międzynarodowa
• Pomoc społecznościom lokalnym
• Służba zawodowa
• Wspieranie nowych pokoleń

Polskie kluby Rotary od 30 lat angażu-
ją się w każdym z tych obszarów i mają 
wiele wspaniałych osiągnięć. Nadcho-
dzące święta Bożego Narodzenia i czas 
po Nowym Roku są najbardziej inten-
sywnym okresem działań rotariań-
skich na rzecz społeczności lokalnych. 
To teraz przeprowadzamy inicjatywy, 
dzięki którym pozyskujemy, a potem 
przekazujemy naszym podopiecznym 
pomoc. Rok rotariański (jak każdy rok, 
może poza tzw. „ruskim rokiem”) liczy 
jednak 12 miesięcy i na półmetku zadaj-
my sobie w klubach pytanie – Jak re-
alizujemy misję Rotary na pozostałych 
czterech polach służby? Nadal mamy 
przed sobą 6 miesięcy roku inspiracji, 
aby wejść na nową ścieżkę, która może 
przynieść wiele radości z działania 
i BYĆ INSPIRACJĄ. I choć to może za-

brzmieć banalnie – podejmijmy nowo-
roczne „wyzwania”.

Sposobów realizowania się na tych 
pięciu polach jest tak wiele jak… klu-
bów i Rotarian. Jednak w Rotary nie 
ma rywalizacji i równie dobrym po-
mysłem na nowe działania jest pod-
patrywanie dorobku innych klubów. 
Inspirujmy się wzajemnie – z jednej 
strony dzielmy się radośnie pomysłami 
i kontynuujmy dobre tradycje, a z dru-
giej eksperymentujmy, wprowadzaj-
my innowacje, testujmy elastyczność, 
jaką daje nam obecnie Rotary.  Ale we 
wszystkim co robimy nie zapominaj-
my, że jesteśmy w Rotary, organizacji 
ludzi o wysokiej etyce i wrażliwości 
społecznej i to przede wszystkim z a -
sadom Rotary International mu-
simy podporządkować nasze 
funkcjonowanie – bycie pod 
tym szyldem zobowiązuje.

Wzajemnej inspiracji służą 
wynikające wprost z prze-
pisów RI wydarzenia, or-
ganizowane w Dystryk-
cie trzy razy do roku 

– Konferencja, Seminaria Tematyczne 
oraz Szkolenie Prezydentów Elektów 
(PETS). Ich równoległym celem (poza 
bardzo merytorycznymi, wynikają-
cymi z ustawicznych zmian w Rotary 
i na świecie) jest BYCIE RAZEM, czyli 
„Rozwój więzi klubowych”. Dwa z tych 
zdarzeń z licznym Waszym udziałem 
mamy już za sobą – przebiegły w bar-
dzo przyjacielskiej atmosferze, pełnej 
koleżeństwa, a także chęci do zgody 
i współpracy, za co z całego serca dzię-
kuję Wszystkim; Tym którzy nie byli 
za duchowe wsparcie.  Jesteśmy już 
o krok od uporządkowania naszych 
dystryktalnych spraw i wierzę, że nie-
bawem uda nam się to w pełni.

Niech Świąteczny i Noworoczny 
czas będzie dla Wszystkich Was, 
Polskich Rotarian okresem 
pozytywnej inspiracji Dobrem, 
które otrzymujemy i dajemy 
Światu.  Każdemu z Was 
powtarzam „Bądź Inspiracją!”.

Łukasz Grochowski
Gubernator Dystryktu 2231

Pięć dróg
służby
Rotary
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Kochani, 
oddajemy w Wasze ręce 
świąteczno-noworocz-
ne wydanie magazynu 
Rotary Polska. Koniec 
starego roku i początek 
nowego, a także okres 
przedświąteczny i same 
święta Bożego Narodzenia 
zawsze obfitują w wiele 
dobroczynnych wydarzeń. 
Dla ludzi z pasją czynienia 
dobra jest to zawsze bardzo pracowity okres. Rotarianie 
odwiedzają swoich podopiecznych, dbają o to aby w tym 
szczególnym czasie pamiętać o wszystkich, organizu-
ją bale i spotkania charytatywne oraz wigilie klubowe. 
Mamy nadzieję, że bieżące wydanie magazynu uprzy-
jemni Wam ten pracowity czas, kiedy w domowym zaci-
szu w długie zimowe wieczory przeczytacie o działaniach 
Rotarian lub znajdziecie inspirację do kolejnej Waszej ak-
cji, programu, grantu czy innego działania. A wszystko 
to dla dobra naszych beneficjentów.  
W imieniu całej redakcji składam najlepsze życzenia 
świąteczno-noworoczne.
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Panama

Przez 20 lat Rotaractorzy 
z miasta Panama wysyłali 
lekarzy, dentystów 
i farmaceutów na tereny 
wiejskie w swoich krajach na 
coroczne obozy medyczne, 
służące ludności niezamożnej 
i migrującej. Od czerwca 
2017 r. misje medyczne 
wyleczyły ponad 2000 osób. 
W tym roku Rotaract Club 
of Panama zwiększył liczbę 
wizyt aby uczcić zmarłego 
Freda Vigila, który był 
członkiem Rotary Club of 
Panama. Pod koniec maja 
członkowie Klubu i personel 
medyczny udali się do miasta 
Chepo w prowincji Herrera, 
gdzie wykonywali badania 
lekarskie, wydawali lekarstwa 
oraz przekazywali żywność 
i odzież w ramach projektu, 
z którego skorzystało prawie 
900 osób.

Kamerun

Park Narodowy Korup 
jest oazą różnorodności 
biologicznej w południowo-
zachodnim Kamerunie. 
Wzmożony nadzór rządowy 
nad parkiem dotknął jednak 
mieszkańców, z których 
część polowała tamtych 
rejonach aby zapewnić 
sobie wyżywienie. Aby 
pomóc tym ludziom, 
Rotary Club of Peace River, 
(Alberta, Kanada) ustanowił 
program stypendialny, który 
zapłacił pięciorgu dzieciom 
w wieku od 11 do 15 lat 
za uczęszczanie do szkoły 
prowadzonej przez Korup 
Rainforest Conservation 
Society. „Towarzystwo 
konserwatorskie” - mówi 
Rotarianin z Peace River  
i lider projektu, Courtney 
Hughes - „wdraża środki 
służące poprawie warunków 
życia i ochrony skierowanej 
w celu ograniczania ubóstwa 
i łagodzenia konfliktów.” 

Anglia

Pamiętając o bólu osób 
dotkniętych utratą pamięci 
i demencją oraz ich rodzin 
oraz związanym z tym 
napięciem, Rotary Club 
of Royston zorganizował 
„kawiarnię pamięci” w której 
spotkania odbywają się raz 
w miesiącu. Spotkania te 
oferują ludziom z chorobą 
Alzheimera i inną formą 
demencji szansę na 
interakcję społeczną, 
co, jak potwierdzono 
badaniami, poprawia 
jakość ich życia. Rotarianie 
z Royston sprawiają, że 
spotkania są przyjemne, 
o różnej tematyce, jak np.: 
okolicznościowe walentynki, 
James Bond, dni szkolne 
i królewskie koronacje. 
„Koszt wynosi około 1500 $ 
rocznie, ale dostajemy dużo 
wsparcia lokalnego, a  projekt 
wzmacnia ducha wzajemnej 
wspólnoty i przyjaźni” - mówi 
David Izod, były Prezydent 
Klubu i lider projektu.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie

Park Narodowy Korup 
jest domem dla ponad 

300 gatunków ptaków.

Stany
Zjednoczone

Panama

Anglia

Kamerun

Samoa
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Stany Zjednoczone

Przez prawie dziesięć lat 
Rotary Club of Tuscaloosa 
w Alabamie organizował 
rocznicowe loty, aby wysłać 
prawie 800 amerykańskich 
weteranów wojennych 
do Waszyngtonu, na 
opłacone wycieczki podczas 
których zwiedzają wojenne 
pomniki. „Dziewiąty taki 
wyjazd organizowany 
przez Klub odbył się 9 
maja 2018 r.” - mówi 
Jordan Plaster, który było 
pomysłodwacą projektu 
jako Prezydent-Elekt Klubu 
w 2009 roku. „Mieliśmy 
dwóch weteranów II wojny 
światowej, jeden z nich 
miał 99 lat, a drugi 95” – 
mówi. „Mieliśmy także 94 
weteranów z Wietnamu 
i jednego weterana wojny 
koreańskiej.” Około 65 
ochotników, z których 15 
było Rotarianami, zapłaciło 
700 USD, aby towarzyszyć 
grupie i pomogło 
w dofinansowaniu całego 
kosztu projektu, który 

wyniósł 95 000 USD.
Weterani odwiedzili 
Pomnik II Wojny Światowej, 
Pomnik Weteranów Wojny 
w Wietnamie, Memoriał 
Wojowników Piechoty 
Morskiej i Cmentarz 
Narodowy w Arlington, 
gdzie byli świadkami 
zmiany warty w programie 
koordynowanym wspólnie 
z organizacją Honor Flight 
Network.  „Ta podróż 
zapadnie mi w pamięć jako 
jeden z najprzyjemniejszych 
dni w moim życiu” - 
powiedział Klubowi Morris 
Souders Jr., który służył 
w wojnie w Wietnamie.
„Gdziekolwiek pojawiali się 
weterani, turyści z całego 
kraju ustawili się w kolejce 
i dziękowali za ich służbę” 
- mówi Plaster, który 
zauważa, że dla wielu był 
to pierwszy pobyt w stolicy 
USA.

Samoa

Pomagając zespołowi 
ShelterBox w usuwaniu 
następstw trzęsienia ziemi 
z września 2009 roku na 
południowo-zachodnim 
Pacyfiku, które doprowadziło 
do 12-metrowego tsunami 
i zabiło ponad 190 osób 
a także spowodowało 
rozległe szkody, członkowie 
Rotary Club of Apia (Samoa) 
zdali sobie sprawę, że 
szkołom w odległych 
wioskach brakowało 
podstawowych zapasów. 
Kluby Rotary z Ashburton 
i Riccarton w Nowej Zelandii 
zaangażowały się, budując 
regały, instalując kanalizację, 
sponsorując stypendia oraz 
dostarczając meble, laptopy 
i setki tysięcy książek. Rotary 
Club of Apia zarządzał 
złożoną logistyką dystrybucji 
książek.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Każdego roku ponad 3 
miliony ludzi odwiedza 
Narodowy Cmentarz 
w Arlington.

Rotary Club of Tuscaloosa w Alabamie zorganizował wycieczki do 
Waszyngtonu dla prawie 800 amerykańskich weteranów wojennych
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| ROTARY NA ŚWIECIE

Wywiad z Ulpią Phillips kierow-
nikiem Działu Wsparcia Klubów 
i Dystryktu (CDS) w biurze Euro-
pe and Africa w Zurychu, która 
posiada duży przegląd sytuacji 
na temat członkostwa w Rotary 
International.

W jaki sposób Rotary radzi sobie 
z kryzysem członkostwa w organi-
zacjach non-profit?

- Większość organizacji non-profit stoi 
przed wyzwaniami, związanymi z rekru-
tacją i utrzymaniem nowych członków 
i Rotary nie jest tu wyjątkiem. Mimo 
to, nasza ogólna liczba członków jest 
stabilna, ponieważ spadek członkostwa 
w regionach takich jak Ameryka Pół-
nocna i Skandynawia jest równoważony 
wzrostem w niektórych częściach Azji, 
Afryki oraz w krajach europejskich, ta-
kich jak Niemcy czy Rumunia. Od jakie-
goś czasu wychodzimy poza schematy 
i już patrzymy w przyszłość. Wiemy, że 
młodsze pokolenia z pasją podchodzą 
do zmian i są zmotywowane do udziału 
w konstruktywnych projektach. Rotary 
wykorzystuje ich entuzjazm, wprowa-
dzając elastyczne opcje członkostwa, za-
chęcając na przykład Rotaractorów aby 
zostali w Rotary. Dopóki będziemy słu-
chać naszych członków i odpowiadać na 
ich potrzeby, będziemy się rozwijać.

Co jeszcze robi Rotary, aby pozo-
stać istotnym dla swoich członków 
i wspierać rozwój członkostwa?

- Kluczem do udanej przyszłości jest 
lokalne podejście połączone z umac-
nianiem klubów. Świat Rotary jest tak 
różnorodny, że nie ma jednego rozwią-
zania, które byłoby odpowiednie dla 
wszystkich. W 2016 r. Rotary wprowa-
dziło nowe elastyczne modele człon-
kostwa, dzięki czemu kluby same de-
cydują, jak często i w jaki sposób chcą 
się spotkać. Dobrym przykładem klubu 
wykorzystującego tę elastyczność jest 
E-club District 2483 Serbia. Wprowa-
dził on tzw. „spotkania hybrydowe”, 
w których członkowie i odwiedzający 
mogą uczestniczyć osobiście w siedzi-
bie lub zdalnie przez Skype. Szczególną 
uwagę przykłada się do tego, aby każdy 
mógł wnieść swój wkład i w nich uczest-
niczyć. Oprócz oferowania większej ela-
styczności klubom, Rotary International 

Rozwój członkostwa – akceptacja zmian

Czy wiesz, że przyszli członkowie mają 
do dyspozycji specjalne narzędzia 

online: Membership Leads, aby wyrazić 
zainteresowanie dołączeniem do lokalnego 

klubu Rotary?
Odwiedźcie www.rotary.org/join 
i www.rotary.org/en/document/

connect-membership-leads

Jeśli masz pytania, komentarze lub swoją 
historię którą chcesz podzielić się z innymi?
Skontaktuj się z przedstawicielem 
CDS: www.rotary.org/en/contact/

representatives



| ROTARY NA ŚWIECIE

zatrudnia również grupy do wspierania 
Regionalnych Koordynatorów w ich wy-
siłkach na rzecz rozwoju członkostwa, 
analizując jego trendy, dostarczając sta-
tystyki i przygotowując najlepsze prak-
tyki i modele sukcesu. Ponadto Rotary 
opracowało wiele stron internetowych, 
opartych na narzędziach, które umoż-
liwią klubom analizowanie ich sytuacji 
i ustalenie, jak najskuteczniej przyj-
mować i utrzymać członków. Kluby są 
zachęcane do angażowania wszystkich 
swoich członków w tę samoanalizę, aby 
upewnić się, że oczekiwania ludzi są 
spełniane, a korzyści członkowskie, któ-
rych szukają, są odnajdywane.

Gdzie kluby Rotary mogą znaleźć 
informacje i materiały, dotyczące 
rozwoju członkostwa?

- Na stronie internetowej Rotary, www.
rotary.org dostępne są praktyczne na-
rzędzia, takie jak Rotary Club Health 
Check czy narzędzia do oceny członko-
stwa, umożliwiające klubom znalezie-
nie obszarów wymagających poprawy 
i możliwości rozwoju. Nasze internetowe 
Centrum Szkoleniowe zawiera samo-
uczki, dotyczące strategii członkostwa 
z poradami, jak być bardziej elastycznym 
i innowacyjnym. Ponadto Zespół Wspar-
cia ds. Klubu i Dystryktu w EAO oferuje 
pomoc we wszystkich związanych z tym 
kwestiach, a wkrótce będziemy pozyski-
wać Oficerów ds. członkostwa. Ich zada-
niem będzie skupienie się wyłącznie na 
rozwoju członkostwa w regionie w celu 
wspierania klubów lokalnie. Jesteśmy 
bardzo podekscytowani i bardzo zainte-
resowani dobrą przyszłością Rotary.

Rozwój członkostwa – akceptacja zmian Niektóre fakty i liczby 
z Europy i Afryki

• Pięć krajów o największym wzroście członko-
stwa od 2007 roku to: Uganda (+ 49%), Nige-
ria (+ 40%), Austria (+ 18%), Niemcy (+ 16%) 
i Szwajcaria (+ 10%)

• Biuro Europa / Afryka obsługuje 25% ogólnego 
członkostwa w Rotary International

• Od maja 2018 r. Kraje z najwyższym odsetkiem 
członków płci żeńskiej w Europie i Afryce to: 
Egipt (45%), Kenia (44%) i Federacja Rosyjska 
(40%)

• Rotary Club of Istanbul który posiada 243 człon-
ków, jest obecnie największym klubem w regio-
nie EAO

• W regionie EAO największą liczbę klubów Rota-
ract mają Włochy (487). Na drugim miejscu jest 
Nigeria (344) 

• W latach 2016-17 Biuro Europa / Afryka za-
twierdziło 729 klubów: 
- 161 klubów Rotary
- 190 klubów Rotaract
- 231 klubów Interact
- 147 Community Corps 

• Członkostwo w regionie EAO pozostaje względ-
nie stabilne przez ostatnie 10 lat, średnio wy-
nosi około 300.000 członków. Jednak liczba klu-
bów Rotary wzrosła o 948. W rezultacie średnia 
wielkość klubów zmniejszyła się z 37 członków 
w 2007 r. do 34 w 2017 r.

Materiały dotyczące 
członkostwa

Koordynatorzy Rotary:
www.rotary.org/regionalleaders

Strona z informacjami nt. członkostwa:
www.rotary.org/membership

Strona o elastyczności: www.rotary.org/flexibility

Centra Szkoleniowe: learn.rotary.org

Raporty członkowskie w Rotary Club Cen-
tral (w sekcji „Take action” w My Rotary)

Nowa kampania PR „Ludzie czynu” dostępna 
w Brand Centrer: www.rotary.org/brandcenter

Rotary Polska | 11
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Jednodniowe wycieczki
Hamburg oferuje moc ekscytujących wrażeń dla osób uczest-
niczących w Międzynarodowej Konwencji Rotary w 2019 
roku. Odkryjecie równie wiele, kiedy wybierzecie się na wy-
cieczkę po okolicach miasta.
Czy wiecie na przykład, że istnieje wyspa Neuwerk, na Mo-
rzu Północnym, która jest częścią Hamburga, mimo że leży 
ok. 100 km do centrum miasta? W czasie odpływu można 
przejść pieszo ok. 10. kilometrowy odcinek dzielący wyspę 
od lądu. Jeśli piesza wyprawa na wyspę wydaje się zbyt 
zniechęcająca, zamiast tego można wziąć bryczkę i później 
cieszyć się niesamowitymi widokami na wybrzeże z latarni 
w Neuwerk, zbudowanej w XIV wieku jako wieża strażnicza.
Kolejną ekologiczną krainą jest Lüneburger Heide. Przyro-
da chroni to tętniące życiem miasto portowe, które znajdu-
je się około 48 km na południe od Hamburga. Można tutaj 
znaleźć spokój i ciszę w wyjątkowym otoczeniu. Po drodze 
zatrzymajcie się na tradycyjny, obfity lunch w Gasthaus Zum 
Heidemuseum. 
Będziecie mieli okazję doświadczyć także wycieczek do pół-
nocnych miasteczek. Po drugiej stronie rzeki Łaby znajduje 
się region Altes Land, który od zawsze był spiżarnią i ogro-
dem, ponadto obszar ten słynie z sadów wiśniowych i jabło-
niowych. Jednodniowe wycieczki rozpoczynają się w mieście.

Brama do świata
Rola Hamburga jako głównego niemieckiego portu mor-
skiego ukształtowała charakter miasta na przestrzeni 
wieków. Od pierwszych dni jako Hammaburg - twierdza 
z VIII wieku umiejscowiona przy rzece, zbudowana w celu 
zabezpieczenia handlu w regionie – Hamburg, zachował 
swoją niezależność miasta-państwa, znanego jako „wolne 
i hanzeatyckie miasto Hamburg”, a jego obywatele dum-
nie nazywają się „Hanseaten”.

W czasach średniowiecznej świetności miasto stało się 
„bramą do świata”, co jest jego oficjalnym hasłem. W XIX 
i XX wieku był to port wyjściowy dla 5 milionów emigran-
tów, których historie są udokumentowane w Muzeum 
Emigracji BallinStadt, a historia morskiego miasta ożywa 
w Międzynarodowym Muzeum Morskim w Hamburgu.

Dziś Hamburg jest jednym z najbardziej ruchliwych por-
tów w Europie, który przetransportował 136 milionów 
ton ładunków morskich w 2017 roku. Miasto jest również 
popularnym celem statków wycieczkowych, a port jest 
czymś w rodzaju atrakcji turystycznej, gdzie można dostać 
drinka lub posiłek na przerobionym statku towarowym, 
a nawet zatrzymać się w kościele na rzece lub zobaczyć 
port ze strony wody podczas jednej z licznych dostępnych 
wycieczek łodzią.

Hamburg definiuje się w kontekście globalizacji jako nowo-
czesne, wielokulturowe centrum biznesu, kultury i technolo-
gii, które odgrywa kluczową rolę na świecie.
Autor: Stefan Meuser

Odliczanie do Konwencji

Zarejestruj się już dzisiaj na Konwencję Rotary International 2019 w Hamburgu na stronie: 
riconvention.org
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Hamburg jest popularnym celem statków 
wycieczkowych, a port jest czymś w rodzaju 

atrakcji turystycznej
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Turyści podczas wycieczki bryczką na 
wyspę Neuwerk na Morzu Północnym 
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W dniach 30 listopada – 1 grud-
nia 2018 r. w Hotelu Zamek 
Ryn odbyły się Seminaria 

Szkoleniowe Dystryktu 2231 kaden-
cji 2018-2019 oraz Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich 
Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 
International”.
Podczas sprawnie poprowadzonego 
przez Marka Gromaszka z RC Lublin 
Centrum Walnego Zgromadzenia, po 
przedstawieniu sprawozdania z prac 
Zarządu oraz Gubernatora Dystryktu 
2231 w kadencji 2017-2018 oraz spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, delegaci 
zatwierdzili sprawozdania oraz udzielili 
absolutorium Zarządowi kadencji 2017-
2018. Odbyła się także dyskusja na temat 
proponowanych zmian w statucie stowa-
rzyszenia, a następnie zebrani przyjęli 
z poprawkami jego nową wersję, która 
została przygotowana pod auspicjami 
PDG Janusza Potępy, Pełnomocnika Gu-
bernatora ds. Zmian w Statucie.
W sobotę 1 grudnia 2018 roku odbyły 
się natomiast Seminaria Szkoleniowe, 

będące cyklicznym wydarzeniem obo-
wiązkowym wynikającym z przepisów 
Rotary International. Zainaugurowała je 
krótka poranna sesja pod hasłem Bądź 
inspiracją.  Następnie, aż do kolacji Ro-
tarianie uczestniczyli w seminarium The 
Rotary Foundation, lub w dwóch semi-
nariach dot. Wizerunku Publicznego 
oraz Rozwoju i Wzmacniania Członko-
stwa. Pod koniec dnia można było tak-
że wziąć udział w prowadzonych przez 
nieocenionego Marka Łatko z RC Lublin 
(Członka Komitetu ds. Komunikacji In-
ternetowej i Wiceprzewodniczącego Ko-
mitetu Wymiany Młodzieży) warsztatach 
dotyczących mediów elektronicznych. 
W przerwach Marek również udzielał 
indywidualnych konsultacji i bezpośred-
niego wsparcia technicznego dotyczące-
go platform MyRotary a także portalu 
moje.rotary.org.pl.
W wydarzeniu w Rynie wziął udział Dy-
rektor Zarządu Rotary International 
PDG Piotr Wygnańczuk z RC Gdynia, 
Mykola Steblyanko z Ukrainy, Guber-
nator Elekt D2232, a także gość specjal-

ny – Leif Fristdal z Danii, Koordynator 
Strefowy RI ds. Wizerunku Publicznego, 
który prowadził część zajęć.
Warto przypomnieć, że uczestnictwo 
w najświeższym Seminarium The Rota-
ry Foundation jest (poza podpisaniem 
Memorandum of Understanding) wa-
runkiem koniecznym, aby klub Rotary 
mógł ubiegać się o Granty Dystryktalne 
lub Globalne w bieżącym roku.
Nad organizacją całego wydarzenia me-
rytorycznie czuwała Trener Dystryktu 
Angelika Przeździęk z RC Warszawa-Jó-
zefów, a recepcję i sprawy organizacyjne 
wzorowo zabezpieczali Rotarianie z RC 
Giżycko z Regionalnym Przedstawicie-
lem Gubernatora Markiem Stawickim.
Całemu wydarzeniu towarzyszyły nie-
formalne rozmowy, dyskusje, rekreacja 
i zabawa w duchu rotariańskiego kole-
żeństwa, czemu sprzyjały wyjątkowo kli-
matyczne wnętrza starego krzyżackiego 
zamczyska.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum 
i DG Łukasz Grochowski,
RC Warszawa Żoliborz 

Seminaria Tematyczne oraz Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary w Rynie
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Rotarianie podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary w Rynie
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Gubernator Łukasz Grochowski wraz z Trener Dystryktu 
2231 Angeliką Przeździęk podczas Walnego Zgromadzenia

Rejestracja uczestników wydarzenia prowadzona przez 
członków RC Giżycko przebiegała bardzo sprawnie
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Z przyjemnością zapraszamy kluby 
do wzięcia udziału w Konkursie 
Wystąpień Publicznych „Bądź in-

spiracją”. Jest to trzecia edycja ogólno-
polskiego konkursu, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Polskich Klubów 
Rotary, skierowana do uczniów klas: 
III gimnazjalnej oraz VII i VIII szkoły 
podstawowej na terenie Rzeczypospoli-
tej Polskiej, a także do uczniów w wieku 
od 14 do 15 lat uczących się w placów-
kach oświatowych polskiej mniejszo-
ści narodowej poza granicami naszego 
kraju. Konkurs objął patronatem zna-
komity polski językoznawca prof. Jerzy 
Bralczyk.

Celem przeprowadzenia Konkursu jest 
propagowanie znajomości zasad po-
prawnej polszczyzny, umiejętności pre-
zentowania i wyrażania siebie, radzenia 
sobie ze stresem, wyszukiwania osób 
przejawiających szczególne zdolności 

w zakresie wyżej wskazanych umie-
jętności, umożliwienie czerpania z do-
świadczenia ekspertów uczestniczących 
w przygotowaniach i ocenie uczestników 
konkursu.

Młodzież rywalizuje w zespołach 3-oso-
bowych, gdzie każdy ma przewidzianą, 
ściśle wyznaczoną rolę. Prezentacja po-
winna mieścić się w haśle konkursu: 
„Bądź inspiracją” i być autorskim po-
dejściem zespołu do zaproponowanego 
tematu.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
• klubowym – zespoły wyłonione przez 
kluby zapraszane będą do następnego 
etapu.
• okręgowym – przygotowywanym przez 
Kluby Rotary w Okręgach. Etap ten po-
winien zakończyć się do 31 marca 2019 
roku. Osobą odpowiedzialną za prze-
prowadzenie tego etapu jest Regionalny 

Przedstawiciel Gubernatora na danym 
terenie.
• krajowym – przygotowywanym przez 
Przewodniczącego Jury Konkursu.

Zachęcamy Kluby do zgłaszania swoich 
zespołów na ten Konkurs. Klub może 
w porozumieniu z zaprzyjaźnioną szkołą 
zgłosić zespół do etapu regionalnego, lub 
wyłonić zwycięski zespół w eliminacjach 
klubowych gdy kandydatów jest więcej. 

Etap krajowy zostanie przeprowadzony 
10 maja 2019 roku w Olsztynie. Wszyst-
kie dokumenty formalne (w tym regula-
min konkursu, zgłoszenia drużyn, a także 
zgody opiekunów) są dostępne pod tym 
adresem: https://rotary.org.pl/iii-kon-
kurs-wystapien-publicznych/.
Serdecznie zapraszam do udziału w kon-
kursie.  Koordynator Projektu,
PDG Barbara Pawlisz,
RC Sopot International

Zapraszamy do uczestnictwa
w Konkursie Wystąpień Publicznych
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W ramach obozu w Zakopanem, 
sponsorowanego wspólnie 
przez Kluby Rotary, 24 sierp-

nia 2018 r. szesnaścioro dzieci z Ukra-
iny odwiedziło Kraków. Był to już piąty 
taki obóz i jak co roku był skierowany 
do dzieci, których ojcowie zginęli w kon-
flikcie zbrojnym na Ukrainie. Wizytę 
w Krakowie sfinansowało sześć klubów 
krakowskich. Dzieci miały przygotowane 
atrakcje przez cały dzień.
Nie mogło zabraknąć zwiedzania Zam-
ku Królewskiego na Wawelu. Chary-
zmatyczna pani przewodnik, w języku 
ukraińskim w każdej komnacie, przy 
każdym obrazie i ciekawszym ekspona-
cie opowiadała historie z nimi związane. 
Dzieci słuchały z przejęciem i rozbawie-

niem kiedy wtrącała anegdotki z życia 
królów i królowych, dzięki czemu pra-
wie 2-godzinne zwiedzanie nie było nu-
żące. Następnie dzieci w towarzystwie 
Rotarian i opiekunów udały się na Stary 
Rynek w Krakowie, gdzie w jednej z re-
stauracji czekał na nie obiad. Wcześniej 
przysłuchiwały się ukraińskim pieśniom, 
które rozbrzmiewały ze sceny przy kra-
kowskich Sukiennicach z okazji Dnia 
Niepodległości Ukrainy, który przypada 
właśnie na 24 sierpnia.
Podczas obiadu do dzieci dołączył Kon-
sul Generalny Ukrainy w Krakowie, Oleh 
Mandiuk. Dużo z nimi rozmawiał. Podzię-
kował też klubom Rotary za to, że w ciągu 
5 lat łącznie 120 ukraińskich dzieci miało 
okazję odwiedzić Polskę i Kraków, życzył 

sukcesów w dalszej działalności i wręczył 
dzieciom tradycyjne ciasto ukraińskie 
oraz chorągiewki. Dzieci spotkały się rów-
nież z Gubernatorem Dystryktu 2231 Łu-
kaszem Grochowskim, który przyjechał 
do nich specjalnie z Warszawy.
Na koniec otrzymały prezenty od Rota-
rian i pełne wrażeń i wspomnień wró-
ciły do Zakopanego, gdzie spędziły jesz-
cze kilka dni na obozie. Podczas wizyty 
w Krakowie najmłodszym towarzyszyli 
Rotarianie: Marek Wcisło (RC Kraków 
Wawel), Ryszard Łuczyn (RC Zamość 
Ordynacki), Janusz Potępa (RC Kraków 
Wawel), Wiesław Adamczyk (RC Kraków 
Zamek Niepołomice) i Ilona Nowacka 
(RC Elbląg Centrum).
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Ukraińskie dzieci odwiedziły Kraków
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Kolonie dla młodzieży
Już po raz czwarty RC Bydgoszcz zorganizował letni wypoczynek dla mło-
dzieży z bydgoskich gimnazjów. Dwunastu uczniów, wytypowanych przez 
dyrektorów szkół za szczególne osiągnięcia i bardzo dobre wyniki w na-
uce, wzięło udział w obozie w Zakopanem w dniach 7-13 lipca 2018 r.
Gimnazjaliści przeszli m.in. trasę od Palenicy Białczańskiej przez Dolinę 
Roztoki do Rzeżuchy i Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, 
a także przez Świstówkę Roztocką do Morskiego Oka. Cała trasa to ok. 
23 km., a przewyższenie - 956 m.
Spędzili też kilka godzin w Aquaparku i wjechali kolejką krzesełkową 
na Butorowy Wierch, skąd przez Gubałówkę i Ząb przeszli na Harendę.
Kiedy pogoda nie dopisała zwiedzili Kraków, m.in. Zamek, Katedrę, Ko-
ściół Mariacki i Rynek Krakowski. Wysłuchali hejnału, dotknęli Serca 
Zygmunta i zjedli krakowskie precle.
RC Bydgoszcz ufundował dla uczestników plecaki, które stanowiły nie-
zapomnianą pamiątkę tej wspaniałej podróży. Redakcja

RC ByDgOSZCZ

W obozie wzięło udział 12 wyróżnionych uczniów
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Wspólne spotkanie pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie
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Wsparcie dla ośrodka socjoterapii
Członkowie RC Giżycko 13 czerwca 2018 roku przeka-
zali Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii (MOS) 
w Giżycku 10 łóżko-tapczanów o łącznej wartości 5 
300 zł. Środki na ten cel zostały pozyskane z daro-
wizn i licytacji podczas XVI Regat o Puchar Guberna-
tora Dystryktu 2231, zorganizowanych przez Klub 20 
maja br.   To nie pierwsze wsparcie dla MOS ze strony 
giżyckich Rotarian. 24 sierpnia 2017 roku, w ramach 
programu GOOD START, przekazali Ośrodkowi ta-
blicę interaktywną wraz z komputerem i rzutnikiem 
o łącznej wartości 12 000 zł.
Dzieci z MOS czynnie uczestniczą we współpracy 
z Klubem, wzięły udział w Regatach jako wolontariusze, pomagały też przy zorganizowanym przez Rotarian 9 czerwca 
2018 r. Dniu Dziecka dla mieszkańców Giżycka. 
Klub zorganizował Dzień Dziecka już po raz drugi, tym razem w Lesie Miejskim pod hasłem „Zabawy Rycerskie – 
Bezpieczne Wakacje”. Wzięło w nim udział ponad 200 najmłodszych mieszkańców Giżycka i okolic. Dzieci miały oka-
zję nauczyć się zasad bezpieczeństwa od strażaków i ratowników medycznych oraz odpowiedniego gospodarowania 
żywnością od pracowników Banku Żywności w Olsztynie. Nie zabrakło zabaw rycerskich z komturem i licznych kon-
kursów. Dzieci w każdym punkcie wiedzy o bezpieczeństwie dostawały pieczątki, by za zebrany komplet otrzymywać 
nagrody ufundowane przez RG Giżycko. 
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
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Rotarianie z Trondheim w gdańsku
W dniu 29 czerwca 2018 roku w Gdańsku spotkali się 
członkowie RC Trondheim oraz RC Gdańsk-Sopot-Gdy-
nia. Znakomitym koleżankom i kolegom z Norwegii prze-
wodniczył członek Klubu, Krzysztof Orleański.
Podczas spotkania Rotarianie opowiedzieli o swoich 
klubach i doświadczeniach w prowadzonej działalności 
charytatywnej. Członkowie RC Trondheim, zwiedzając 
Gdańsk, zrobili sobie zdjęcie na tle makiety zabytkowe-
go Żurawia, wykonanej przez RC Gdańsk Sopot Gdynia 
w ramach projektu „Zobaczyć świat rękoma”, dedykowa-
nego osobom niewidomym. Projekt ten na tyle się spodo-
bał gościom z Norwegii, że powstał pomysł, aby makietę 
zabytkowego obiektu z Trondheim umieścić w Gdańsku, 
zaś makietę zabytku gdańskiego w Trondheim. Być może 
będzie to pierwszy krok także do innych, wspólnych pro-
jektów obu klubów. Atmosfera spotkania była niezwykle 
przyjazna.
Jan Zacharewicz,  RC Gdańsk-Sopot-Gdynia

RC gDAńSK-SOPOT-gDyNIA
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Rotarianie przy ufundowanej makiecie gdańskiego Żurawia Rotarianie dzieciom
Chociaż już po wakacjach, na chwilę wracamy do począt-
ków czerwca, który rozpoczyna się tradycyjnie Między-
narodowym Dniem Dziecka. Uśmiech i radość młodego 
pokolenia to dar bezcenny. Mieliśmy okazję tego doświad-
czyć odwiedzając Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. 
Zofii Sękowskiej.
Dzięki naszemu skromnemu podarunkowi mogliśmy spo-
wodować, że Dzień Dziecka miał nieco słodszy wymiar.
W szkole uczy się ponad 70-cioro dzieci z różnym stop-
niem niepełnosprawności, z terenu całego województwa. 
Część uczniów mieszka od najmłodszych lat w szkolnym 
internacie. Sama szkoła ma na swoim koncie wiele sukce-
sów o wymiarze ogólnopolskim. Oprócz zajęć dydaktycz-
nych prowadzone są różnego rodzaju koła zainteresowań. 
Nasza czerwcowa wizyta nie była pierwszą i z pewnością 
nie ostatnią. Członkowie RC Lublin już myślą o tym by 
wspomóc szkołę w zakupie platformy, która ułatwi wpro-
wadzanie wózków do mikrobusów przewożących dzieci.
Wojciech Brakowiecki, RC Lublin

RC LUBLIN
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Wizyta RC Lublin w SOSW z okazji Dnia Dziecka

RC gIŻyCKO

Dzieci odwiedził komtur z zabawami rycerskimi
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W czerwcu br. Rotary Club El-
bląg Centrum zaprosił  el-
bląskie dzieci z okazji Dnia 

Dziecka na warsztaty pod hasłem: 
„Uwolnij muzykę” które poprowadził 
muzyk jazzowy i członek RC Warszawa-
Żoliborz, Michał Sołtan.  

W sali koncertowej elbląskiego Ratu-
sza Staromiejskiego tego dnia od rana 
było wesoło i głośno. Odbyły się dwa 
koncerty, jeden po drugim, połączone 
z warsztatami muzycznymi, w których 
uczestniczyło łącznie blisko 400 dzieci 
z sześciu szkół. To pierwsze tego rodzaju 
wydarzenie w Elblągu. W trakcie kilkoro 
dzieci zostało wybranych z publiczności 
i zaproszonych na scenę. Wspólnie z Mi-
chałem Sołtanem i jego gościem, współ-
pracującym z nim na co dzień trębaczem 
Rafałem Dubickim, nagrali utwór, który 
od razu można było odsłuchać. Po raz 
kolejny okazało się, że na wyobraźnię 
dzieci można zawsze liczyć – nagrywa-
jąc dźwięki z kilku instrumentów i kil-
ka linijek improwizowanego na żywo 

tekstu, stworzyły piosenkę pod „wie-
le” mówiącym tytułem: „Tak średnio, 
nie wiem” oraz – tu już konkretniejsza 
w swoim przesłaniu - „Dlaczego klocki 
lego, dlaczego?”
Przy nagrywaniu dźwięków i głosu było 
mnóstwo zabawy, a cała publiczność 
dzielnie wspierała swoich kolegów i ko-
leżanki na scenie.

Po koncercie dzieci otrzymały drobne 
upominki. Wychodziły rozbawione, roz-
tańczone i uśmiechnięte. 
- To był zaszczyt zagrać dla tak cudow-

nej i żywiołowej publiczności – mówił 
Michał Sołtan po warsztatach - podczas 
interaktywnych koncertów dzieci często 
potrafią nas zaskoczyć swoją kreatyw-
nością i muzykalnością. Tutaj także 
nie było inaczej. Wzorowa organizacja 
wydarzenia, znakomite nagłośnienie 
i energia. Serdecznie dziękujemy RC 
Elbląg Centrum za zaproszenie. – dodał 
artysta. 

Bardzo dziękujemy Elbląskiej Orkiestrze 
Kameralnej za udostępnienie sprzę-
tu nagłośnieniowego, który umożliwił 
profesjonalne przeprowadzenie warsz-
tatów. Michał Sołtan zagrał dzieciom 
również kilka utworów ze swojej nowej 
płyty – „MaloGranie”. Najmłodsi wysłu-
chali utworów: „Weź” (utwór wykonany 
z najlepszym przyjacielem artysty w roli 
głównej - psem Bruno), „Najlepiej” oraz 
„Dzieje się”, który mieliśmy okazję usły-
szeć 8 czerwca podczas koncertu Debiu-
tów na 55 KFPP w Opolu. Debiut w El-
blągu się udał się znakomicie.
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci 
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Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek
Dzieci poznawały tajniki 
nagrywania piosenek

Członkinie RC Elbląg Centrum

W dwóch koncertach wzięło udział blisko 400 dzieci

RC ELBLąg CENTRUM
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Klubowy dzwon otworzył jubile-
uszową Galę z okazji 20-lecia 
RC Bartoszyce-Lidzbark War-

miński. Jubileusz zainaugurował kon-
cert organowy Oskara Gottlieba Blarr 
w Kaplicy Zamku Biskupów Warmiń-
skich w Lidzbarku Warmińskim, a dal-
sza część uroczystości odbyła się w Ter-
mach Warmińskich.
W czerwcowym  wydarzeniu wzięło 
udział wielu zaproszonych gości. Nie 
zabrakło także Rotarian z zaprzyjaźnio-
nych klubów z Olsztyna, Giżycka, Sopo-
tu, Dusseldorfu i Elbląga.
– Żyjemy nie tylko dla siebie. W myśl 
idei rotariańskich służymy innym po-
nad własne korzyści. W ciągu 20 lat 
działalności Klub przekazał na cele 
charytatywne blisko 950 tys. zł. wspie-
rając potrzebujących – podkreślał pod-
czas uroczystości Prezydent Stanisław 
Andrzejewski.
Od 20 lat Rotarianie z RC Bartoszy-
ce-Lidzbark Warmiński inspirują, 
wspierają i działają, czyniąc z Klubu 
miejsce do którego trafiają  ludzie  ob-
darzeni wielką energią i zapałem. Róż-
norodność profesji i talentów Rotarian 
pozwala im działać na wielu płaszczy-
znach.
Akcje charytatywne, mecenat kultury, 
wydarzenia sportowe to tylko kilka kie-
runków w działalności Klubu. Aby ich 
inicjatywy nabierały mocy sprawczej 
pozyskują środki finansowe z różnych 
źródeł, z sukcesem realizując także for-
mułę współfinansowania z Rotary Fo-

undation w ramach Matching Grantów 
i Global Grantów.
Do tej pory Klub m.in. wyposażył Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Lidzbarku Warmińskim w sale inte-
gracji sensorycznej i sprzęt rehabilitacyj-
ny o wartości 35 tys. USD. W Specjalnym 
Ośrodku Szkolnym w Bartoszycach dla 
młodzieży z umiarkowanym upośledze-
niem umysłowym Rotarianie stworzyli 
dwa kuchenne pomieszczenia warsztato-
we umożliwiające naukę zawodu kucha-
rza. Kuchnia została wyposażona w me-
ble i sprzęt AGD, a co roku członkowie 
Klubu uczestniczą w wielkim gotowaniu, 
wspólnie z uczniami i gronem pedago-
gicznym organizując konkursy kulinar-
ne. W tym samym ośrodku Klub wyposa-
żył także salę do integracji sensorycznej. 
Całkowita kwota grantu to 22 tys. USD.
Dom Pomocy Społecznej w Bisztyn-
ku, gdzie przebywają pensjonariusz-
ki o znacznym stopniu upośledzenia 
otrzymał od Klubu Rotary wyposażenie 
całej pralni. Profesjonalne urządzenia 
do prania suszenia i prasowania znacz-
nie ułatwiły personelowi utrzymanie 
czystości w samych ośrodku jak też 
wykonywanie usług pralniczych. Suma 
grantu wyniosła 44 tys. USD.
Obecnie przygotowywany jest grant 
o wartości 46 tys. USD przeznaczony 
na wsparcie edukacji osób upośledzo-
nych umysłowo. W Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbar-
ku Warmińskim Rotarianie wyposażają 
w stanowiska ze specjalnymi progra-

mami edukacyjnymi, tablice dotykowe 
oraz urządzenia multimedialne. Projekt 
obejmuje także szkolenia dla nauczycieli 
oraz administratorów oraz serwis infor-
matyczny zainstalowanych urządzeń.
Wspieranie edukacji to jeden z priory-
tetów Klubu, ale prospołecznych ini-
cjatyw jest znacznie więcej. Jednym 
z ważniejszych obszarów jego działal-
ności jest mecenat kultury. Klub orga-
nizuje wernisaże malarskie i rzeźbiar-
skie, koncerty organowe z profesorem 
Oskarem Gottliebem Blarr i wspiera 
renowację organów w kościele w Gali-
nach. Rotarianie wydawali także tomi-
ki poezji oraz płyty fonograficzne. Z ich 
inicjatywy powstała wykonana w brązie 
płaskorzeźba edukacyjna, która została 
usytuowana na rynku miejskim w Li-
dzbarku Warmińskim.
Rotarianie integrują lokalną wspólnotę 
organizując choinki, pikniki rodzinne, 
coroczne zawody wędkarskie, turniej 
bowlingowy i młodzieżowe zawody pły-
wackie.
W ramach Programu Wymiany Mło-
dzieży Rotarianie wysyłali młodzież do 
USA, Brazylii, Meksyku, Tajlandii, Nie-
miec, Belgii, Włoch, Norwegii i Danii. 
Łącznie w świat wyruszyło około 80 
osób. Sami też otworzyli drzwi swoich 
domów przed młodzieżą z Brazylii, Sta-
nów Zjednoczonych, Tajlandii i Indii. 
Życzymy Klubowi kolejnych lat wypeł-
nionych sukcesami w niesieniu pomocy 
potrzebującym.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

20-lecie RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński
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Prezydent Stanisław Andrzejewski przedstawił Zarząd Klubu w swojej kadencji
Gong klubowego dzwonu otworzył 
jubileuszowe uroczystości

RC BARTOSZyCE-LIDZBARK WARMIńSKI
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Rotarianie
dla Hospicjum
Wrzesień okazał się dla nas miesiącem wyjątko-
wym. Fantastyczny rezultat, jaki osiągnęliśmy 
dzięki wspaniałym osobom wspierającym IV 
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej, zaskoczył 
nas absolutnie. Rozgrywki sportowe odbyły się 
w dniach 29-30 września br. w obiektach Biało-
stockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Rozpoczęły je 4 grupy po 4 zespoły grające na 
dwóch równoległych boiskach. Zawodnicy mie-
li do dyspozycji ciepłe napoje, wodę oraz Food 
Truck z posiłkami. Po zakończeniu fazy grupo-
wej w niedzielę 30 września rozegrano finały. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w eliminacjach 
utworzyły grupę walczącą o miejsca 1-4, kolejne zespoły weszły w skład następnych grup.
Rozgrywki były zacięte, kibice dopisali. Pierwsze miejsce i Puchar z rąk Prezydenta Klubu Jarosława Barańczuka otrzy-
mał Zespół Biasanu, drugie Rosti, trzecie SMP, a pierwsze poza podium Unibep. Każda drużyna otrzymała upominki 
i pamiątki z Turnieju.
Udało się zebrać 35 000 zł, z czego 5000 zł to dar Fundacji Santander Bank Polska. Dwa czeki przekazane w czasie turnieju 
na ręce dyrektora białostockiego Hospicjum wsparły ich nową inicjatywę. Dzięki temu powstanie dodatkowo 25 miejsc 
w należącym do tej placówki obiekcie w Turośni Kościelnej koło Białegostoku. Pan prezes Dr Tadeusz Borowski-Beszta 
zwrócił się podczas ceremonii zakończenia Turnieju do zawodników z prośbą aby dbali o swoje zdrowie, tak by nigdy nie 
mieli konieczności korzystania z leczenia hospicyjnego. Podczas Turnieju Rotarianie mieli okazję porozmawiać o swoim 
projekcie i o Rotary na antenie TVP i Radia Akadera oraz na łamach Kuriera Porannego.
Szczególne podziękowania za sponsoring i zaangażowanie w IV Turniej Charytatywny należą się Krzysztofowi Kosmow-
skiemu, prezesowi firmy Prestige Męski. Jolanta Czemiel, RC Białystok

II Festyn Święto Ziemniaka
Na wzgórzu Św. Brunona 6 października 2018 roku, przy 
wspaniałej pogodzie, odbył się drugi, organizowany przez 
RC Giżycko – Festyn Święto Ziemniaka. Mieszkańcy 
miasta chętnie uczestniczyli w licznych konkursach, np. 
w obieraniu i tarkowaniu ziemniaków na czas oraz lepie-
niu pyz i kartaczy. Zwycięzcy otrzymywali w nagrodę pysz-
ne wędliny.
Dla dzieci były wyścigi w workach jutowych, rzuty ziemnia-
kami do gumiaka i konkurs na zrobienie figurki – zabawki 
z ziemniaków. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słody-
czami zakupionymi przez Klub. Wydarzenie i konkursy po-
prowadził członek RC Giżycko Franek Rodak. Każdy uczest-
nik próbował zupy ziemniaczanej ugotowanej na miejscu w polowej kuchni oraz kartaczy, pyz i świeżo usmażonych 
placków ziemniaczanych.
W obieraniu ponad 350 kilogramów ziemniaków i mnóstwa cebuli pomagały Rotarianom panie z giżyckiej Rady Miej-
skiej, dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z cho-
robą nowotworową „Promyk” oraz mieszkańcy. Szybkie usmażenie placków zawdzięczamy państwu Zacharewiczom, 
którzy przybyli z ogromną patelnią.
Swoją obecnością zaszczycili nas także burmistrz miasta Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz, wicestarosta powiatu giżyckie-
go Mirosław Drzażdżewski i prezydent RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński Stanisław Andrzejewski.
Festyn uświetniły występy zespołów ludowych ze Sterławek i Marcinowej Woli. Nagłośnienie i scenę udostępniło Gi-
życkie Centrum Kultury. Było to kolejne wydarzenie zorganizowane przez Rotarian i integrujące mieszkańców Giżycka. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc, za przybycie i wspólną zabawę. Evelyna Jelec, RC Giżycko
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RC BIAłySTOK

RC gIŻyCKO

Rozgrywki sportowe odbyły się we wrześniu w obiektach 
Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Konkurs na zrobienie figurki zabawki z ziemniaków 
cieszył się dużym powodzeniem.



20 | rotary.org.pl

| Z ŻYCIA KLUBÓW

Spływ kajakowy i list intencyjny
8 września 2018 r. w Hotelu Panorama w Tylkowie k/Pasymia kluby RC Sal-
zgitter z Niemiec i RC Bartoszyce Lidzbark-Warmiński podpisały list intencyj-
ny o współpracy. Pozwoli to w przyszłości na podpisanie Umowy Partnerskiej. 
List podpisali Helmut Jablonowski (RC Salzgitter) i Stanisław Andrzejewski 
(RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński) .
W dniu podpisania listu odbył się również II Rodzinny Rotariański Spływ Rze-
ką Krutynia w stronę Czerwonego Młyna. Tam, by móc płynąć dalej, trzeba 
było przenieść kajaki.  Po przerwie, wzmocniona Rotarianami z RC Salzgitter 
ekipa spływu, udała się w dalszą drogę, podziwiając piękno krutyńskiej przy-
rody, przepływające obok łabędzie i kaczki. Spływ kończył się w miejscowości 
Rosocha. Kolejny za rok. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Stanisław Andrzejewski, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński

RC Kraków dla Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom
Delegacja Rotarian z RC Kraków odwiedziła w czerwcu 2018 roku siedzibę Ośrodka Adop-
cyjno-Opiekuńczego Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacji im. Ruperta Mayera w Żmiącej. Jest 
to instytucja którą Klub opiekuje się od wielu lat. Z okazji corocznego spotkania opiekunów 
i dobroczyńców z wychowawcami i podopiecznymi Rotarianie przekazali czek na 8 000 zł. 
oraz dwa rowery.
Pomoc RC Kraków świadczona jest nieprzerwanie od 1992 roku na rzecz zintegrowanych 
trzech Ośrodków: Opiekuńczo-Wychowawczego, Adopcyjno-Opiekuńczego i Pogotowia 
Opiekuńczego w Krakowie z zapleczem rehabilitacyjnym w Żmiącej w górach koło Limano-
wej. Opieką objęte są dzieci w wieku 2 do 14 lat, przysposobione do adopcji albo do rodzin 
zastępczych. Funkcjonalne i estetycznie urządzone pomieszczenia w nowo zaadoptowanym 
lokalu w Krakowie przygotowane są na około 40 dzieci, a w Żmiącej okresie letnim nawet 
140 dzieci. 100 z nich pochodzi z krakowskich ośrodków opiekuńczych. Pomoc Rotarian jest 
zróżnicowana w zależności od powstających potrzeb.
Za pomoc Klub otrzymał podziękowanie w postaci dyplomu z wyróżnieniem oraz Statuetkę 
„Donum Cordis”. Jest ona wręczana wiernym przyjaciołom i dobroczyńcom w działalności 
na rzecz rozwoju Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera. Hasło „Donum Cordis” 
(Dar Serca) jest odwołaniem się do wartości, zaangażowania, troski, życzliwości, dobra, miłości oraz daru z siebie okazywa-
nym drugiemu człowiekowi oczekującemu na kochające ludzkie serce.
„Statutetka „Donum Cordis” symbolizuje kształt płonącego i otwartego serca – upamiętnia dobro jakim dzieci zostały obda-
rzone. Jednocześnie wyraża wdzięczność dzieci za to co otrzymały. Jest ona skromnym, a zarazem szczerym podziękowaniem 
za wielki dar”. – napisała w swoim liście do Rotarian Fundacja Ruperta Mayera Dzieło Pomocy Dzieciom. RC Kraków
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RC BARTOSZyCE-LIDZBARK WARMIńSKI

RC KRAKóW

Uczestnikom spływu dopisywała piękna pogoda

Prezydenci obu Klubów podpisali list 
intencyjny o współpracy

Statutetka symbolizuje kształt 
płonącego i otwartego serca – 
upamiętnia dobro jakim dzieci 
zostały obdarzone
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Na terenie historycznej Twierdzy 
Boyen, w dniach 22-23 wrze-
śnia 2018 roku odbył się w Gi-

życku trzeci już Mazurski Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. W wydarzeniu organi-
zowanym przez RC Giżycko, Warmiń-
sko-Mazurski Moto Club oraz Giżyckie 
Centrum Kultury uczestniczyło 49 załóg 
zabytkowych pojazdów.
W biurze Zlotu można było nabyć pa-
miątkowy plakat z dedykacją i auto-
grafem głównego projektanta Jaguara 
(twórca plakatu i jeden z pomysłodaw-
ców rajdu) pochodzącego z Giżycka, 
Tadeusza Jelca. Dochód z wydarzenia 
został przeznaczony na wsparcie pro-
jektu „Urządzenie Ogrodu Terapeu-
tycznego przy Domu Pomocy Społecz-
nej w Giżycku”.
W tym roku mieliśmy również innych 
znakomitych gości: legendę polskiej 
motoryzacji, konstruktora prototypów 
polskich samochodów „Gepard” i „Le-
opard” Zbysława Szwaj i Jana Gerej, 
pracownika naukowego instytutu Pojaz-
dów Politechniki Warszawskiej.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na obecność 
przyjaciół z RC Bartoszyce – Lidzbark 
Warmiński, RC Olsztyn i w tym roku 
również RC Elbląg Centrum, za co ser-
decznie dziękujemy.
Dziękujemy także sponsorom – hote-
lom: Europa, St. Bruno i Mazury oraz 
Centrum Medycznemu Vill – Med i bur-
mistrzowi Giżycka za życzliwość, wspar-
cie i bezpłatne udostępnienie terenu 
Twierdzy Boyen.
Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęły: „made/in warmia i mazury”, 
„melo – radio”, „radio praga” oraz „zloty 
i spoty w Polsce”.
W pierwszym dniu, po rejestracji, 
uczestnicy wzięli udział w rajdzie kra-
joznawczo-historycznym dookoła je-
ziora Mamry. Na trasie rajdu było 5 

punktów kontrolnych, gdzie na uczest-
ników czekały pytania o ważnych 
miejscach i wydarzeniach w danej 
okolicy. Naszym celem było zwrócić 
uwagę uczestników na ciekawe obiek-
ty w okolicy i zachęcić do zwiedzenia 
tych miejsc. 

Najwięcej prawidłowych odpo-
wiedzi udzieliły załogi:
1.Paweł Kulesza, jeżdżący Fiatem 125, 
rok prod. 1985
2. Michalina Kulesza, Ewelina Sieniaw-
ska, Dominika Kulesza, jeżdżące Fiatem 
126, rok prod. 1988
3. Paweł Pytlak, jeżdżący Mercedesem 
123, rok prod. 1982.
Wieczorem po rajdzie odbył się przejazd 
uczestników zlotu ulicami miasta. Pa-
rada zabytkowych pojazdów wzbudza-
ła duże zainteresowanie mieszkańców. 
Drugiego dnia odbyła się prezentacja 
pojazdów oraz konkurs na najciekawsze 
klasyki, w tym roku po raz pierwszy we-
dług trzech kategorii.

Wyniki konkursu „Najlepszy 
klasyk” w kategorii samochody 
osobowe:
1. BUICK 40, rok prod. 1936, właściciel 
Wojciech Świdziński
2. JAGUAR MK V, rok prod. 1949, wła-
ściciel Józef Zamecki
3. JAGUAR E-TYPE, rok prod.1969, 
właściciel Wojciech Kot
Wyróżnienia:
FORD MUTT, rok prod. 1974, właściciel 
Robert Pawłowski
PACKARD, rok prod. 1932, właściciel 
Andrzej Rutkowski

MERCEDES BENZ SL 250, rok prod. 
1967, właściciel Bogdan Godlewski.

Wyniki konkursu „Najlepszy 
klasyk” w kategorii jednoślady:
1. ROWER DIAMANT, rok prod. 1945, 
właściciel Maryla Stawicka (ten rower 
kupił zaraz po wojnie pierwszy dyrektor 
szpitala w Giżycku, żeby móc szybko do-
jechać do pracy)
2. MZ EC 250/1, rok prod. 1965, właści-
ciel Krzysztof Kwiatkowski
3. WSK 125, rok prod. 1980, właściciel 
Kacper Kuligowski

Wyniki konkursu „Najlepszy 
klasyk” w kategorii klasyki 
pracujące:
1. KRAZ 255 B, rok prod. 1980, właści-
ciel Muzeum Sprzętu Wojskowego, kie-
rowca Sławomir Trzeciakiewicz,
2. SAURER 293, rok prod. 1981, właści-
ciel Matthias Hohl, kierowca Krzysztof 
Szkudlarek,
3. MERCEDES 602, rok prod. 1981, 
właściciel i kierowca Zenon Kuśnierz

Zarówno uczestnicy jak i osoby odwiedza-
jące zlot mieli możliwość głosowania na 
pojazd, który najbardziej im się podobał. 
W wyniku głosowania Nagrodę Publicz-
ności otrzymał JAGUAR MK V, rok prod. 
1949 własność kolegi rotarianina Józefa 
Zameckiego. Kolejne miejsca to BUICK 
40, rok prod. 1936, właściciel Wojciech 
Świdziński i PACKARD 443, rok prod. 
1928, właściciel Tomasz Rutkowski.
Dziękujemy wszystkim za udział i zapra-
szamy za rok.
Evelyna Jelec, RC Giżycko

III Mazurski Zlot Pojazdów Zabytkowych 

Fo
t.

 J
ar

os
ła

w
 M

aj
ko

w
sk

i, 
R

C
 G

iż
yc

ko

W zlocie wzięło udział  49 załóg zabytkowych pojazdów

RC gIŻyCKO
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To nie pomyłka i nie chodzi o drace-
nę (małe drzewo smocze, wystę-
pujące np. na Wyspach Kanaryj-

skich). Od ponad roku nad Jeziorkiem 
Słonecznym w Szczecinie rośnie głóg 
ozdobny Paul’s Scarlet, obwieszony 
smoczkami, a wiosną pięknie kwitnący 
na różowo. Drzewko posadzone zostało 
przez RC Szczecin. Napis wyryty na zło-
żonym obok kamieniu informuje, że na-
prawdę mamy do czynienia z drzewem 
smoczkowym.

Większość dzieci na początku swej drogi 
życiowej korzysta ze smoczków i prze-
staje ich używać w okresie pierwszych 
kilkunastu miesięcy życia. Bywa jednak, 
że zamiłowanie do tego gadżetu prze-
radza się w uzależnienie, wręcz nałóg 
i może trwać nawet kilka lat. Nie po-
maga terror rodzicielski, smarowanie 
smoczka substancjami zniechęcającymi, 
czy np. straszenie kominiarzem.

Drzewo smoczkowe to prawie stupro-
centowo skuteczny sposób na pozbycie 
się tego nałogu. Dzieci mają wzrok pra-
wie tak doskonały jak ptaki i natych-
miast zwracają uwagę na nietypowe 
zjawiska w ich otoczeniu np. smoczki 
zwisające z gałęzi. Dalej jest już proste 
pytanie: „Tam, tam! Co to...?”. Powo-
dzenie operacji zależy od tego jak na to 
pytanie odpowie opiekun. Jeden ojciec 
tłumaczył swojemu synkowi, że to jest 
specjalne drzewo, na którym „duże, mą-
dre dzieci” zostawiają swoje smoczki, bo 
są im już niepotrzebne.

Bywa, że operacja przy pierwszym po-
dejściu nie przyniesie sukcesu, ale dzie-
ci pamiętają i to one są zwykle inicja-
torami powrotu. Takie drzewa można 
spotkać w Szwecji, Niemczech i Hiszpa-
niim, w parkach i przy placach zabaw.

Prawdopodobnie jedyne w Polsce drze-
wo smoczkowe, mające postać meta-
lowej instalacji, znajduje się w Czarnej 
Dąbrówce na Pomorzu. Szczeciński głóg 
jest więc pierwszym prawdziwym drze-
wem, na którym oprócz liści i kwiatów 
są dziecięce smoczki.

O tym jak poważne powikłania zdro-
wotne może spowodować zbyt późne 

odstawienie smoczka opowiedziała 
nam specjalistka ortodoncji dr Izabella 
Doniec-Zawidzka. Używanie smocz-
ka powyżej 18 miesiąca życia prowadzi 
m.in. do spadku napięcia mięśni języka 
i policzków oraz zaburzeń formowania 
dźwięków.

Uruchomienie naszego „smoczkobior-
cy” odbyło się bardzo uroczyście. Były 
dzieci i rodzice, Rada Osiedla Gumieńce, 
przedstawiciele Zakładu Usług Komu-

nalnych i media. Podczas mini-festynu 
pierwszy smoczek zawiesił mały Gustaw 
i obyło się bez płaczu. Obecnie na na-
szym głogu wisi kilkadziesiąt smoczków 
i wciąż wieszane są nowe. Potwierdza to 
tylko fakt, że sadząc drzewko zrobiliśmy 
coś bardzo potrzebnego. W Szczecinie 
się udało, a przecież dzieci, smoczki 
i kluby Rotary są w całej Polsce. Warto 
spróbować, zabawa przednia!
Maciej Krzeptowski,
RC Szczecin
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Smoczkowe drzewo w Szczecinie

Drzewo smoczkowe w Szczecinie to głóg ozdobny 
Paul’s Scarlet, który wiosną kwitnie na różowo

RC SZCZECIN
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Konkurs młodych skrzypków 
 
19 września 2018 r. w Lu-
blinie, w dostojnej Auli Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego im. Jana Pawła II 
odbył się finałowy koncert 
laureatów XIV Międzynaro-
dowego Konkursu Młodych 
Skrzypków.
Po skrzypce sięgnęli kolej-
ny raz, najwyżej ocenieni 
przez jury uczestnicy kon-
kursu. Wiceprzewodniczący 
komisji konkursowej prof. 
Roman Lasocki, znakomi-
ty polski skrzypek–wirtuoz, 
nie krył wzruszenia recen-
zując popisy laureatów kon-
kursu. „Można już być spo-
kojnym o przyszłość polskiej 
i światowej wiolonistyki” 
– powiedział. Potem odbyła 
się prezentacja utalentowa-
nej młodzieży, która, w licz-
bie 55, przybyła do Lublina 
z całego niemal świata.
Największe wrażenie na jurorach, a potem na słuchaczach galowego koncertu, zrobił młodziutki, ale niezwykle już doj-
rzały skrzypek ze Słowacji, Teo Gertler. Komisja konkursowa przyznała mu początkowo Grand Prix, niewystępującą 
w regulaminie. Sympatyczny Teo otrzymał także Nagrodę im. Marcela Stefańskiego, ufundowaną przez francuskie i lu-
belskie Kluby Rotary. Pierwsze miejsce w grupie młodzieżowej przyznano Sofii Lefter ze Szwecji, natomiast w grupie 
starszej zwycięzcami okazały się: Sara Dragan z Polski (również nagroda od Rotarian z Polski i Francji) oraz Raquel Are-
al Martinez z Hiszpanii. Kolejna edycja konkursu odbędzie się za trzy lata. Zbigniew Miazga, RC Lublin Centrum

Muzyczny Salonik w Sędławkach
19 lipca 2018 r. Stanisław Andrzejewski (RC Bartoszyce–Li-
dzbark Warmiński), wraz z małżonką Ewą, zorganizowali 
w swoim domu koncert muzyki klasycznej pod nazwą: „Mu-
zyczny Salonik w Sędławkach”. Prof. Oskar Gottlieb Blarr 
z Dusseldorfu oraz Pan Tomasz Matuszewski z Bartoszyc 
wykonali na dwóch pianinach utwory na cztery ręce oraz na 
dwa instrumenty.
Oskar Gottlieb Blarr jest profesorem Wyższej Szkoły Mu-
zycznej Roberta Schumanna, dyrygentem i animatorem ży-
cia muzycznego. W 2016 roku otrzymał tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
W repertuarze koncertu znalazły się m.in. kompozycje Mosz-
kowskiego, Chopina, Bacha i Henrego Manciniego.
W wydarzeniu wzięli udział przyjaciele i znajomi organizato-
rów, w tym Rotarianie z RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, 
RC Giżycko, RC Olsztyn, RC Elbląg Centrum, RC Sopot oraz 
Rotary E-Club Poland Hansa. Wspaniała atmosfera i frekwencja (ok. 50 osób) sprawiła, iż „Muzyczny Salonik w Sędław-
kach” stanie się cyklicznym wydarzeniem, aby promować muzykę klasyczną. Redakcja
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RC LUBLIN CENTRUM

RC BARTOSZyCE-LIDZBARK WARMIńSKI

Największe wrażenie na jurorach, a potem na słuchaczach 
galowego koncertu, zrobił młodziutki, ale niezwykle już 
dojrzały skrzypek ze Słowacji – Teo Gertler

Prof. Oskar Gottlieb Blarr z Dusseldorfu oraz Pan 
Tomasz Matuszewski z Bartoszyc oczarowali piękną 
muzyką uczestników koncertu
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Edukacja dzieci przez sztukę
W Pałacu Cafe&Rest, 9 września 
2018 r. już po raz drugi RC War-
szawa Konstancin zorganizował 
Otwarte Ogrody Sztuki. Fundu-
sze zebrane podczas aukcji prac 
Bogusława Lustyka przeznaczone 
zostały, podobnie jak z ubiegłym 
roku, na edukację dzieci z do-
mów dziecka poprzez sztukę (np. 
poprzez organizację wycieczek 
do miejsc związanych ze sztuką, 
m.in. do teatrów).
Bogusław Lustyk zajmuje się ma-
larstwem, rzeźbą i grafiką użyt-
kową. W swojej sztuce pozostaje 
wierny atmosferze polskiej szko-
ły plakatu. Brał udział w ponad 
80. indywidualnych i grupowych 
wystawach plakatu i malarstwa, 
za swoją twórczość zdobył ponad 
20 nagród i wyróżnień. Artysta podarował na aukcję 13 prac, w tym akryle, pastele, serigrafie oraz rzeźby. Wszystkie 
prace wystawione na aukcji przedstawiały konie. To jeden z ulubionych tematów Bogusława Lustyka, który ponad 20 
lat spędził w Stanach Zjednoczonych i chętnie malował galopujące mustangi widziane w Arizonie, czy sceny związane 
z wyścigami konnymi. Zaprojektował nawet oprawę plastyczną Kentucky Derby i jako drugi artysta w 125-letniej historii 
tego wyścigu został uhonorowany tytułem Oficjalnego Artysty Kentucky Derby.
Goście II Rotariańskich Ogrodów Sztuki dopisali. Aukcja zakończyła się sukcesem, za co wszystkim licytującym ogrom-
nie dziękujemy. Na założony cel zebrano łącznie 15 tys. zł.
Dziękujemy doskonałym muzykom za oprawę muzyczną podczas spotkania: Waldemarowi Malickiemu za koncert for-
tepianowy oraz Jerzemu Cieślawskiemu, który zaśpiewał kilka pięknych ballad i pieśni ze swojego repertuaru.
Jagoda Karolczak, RC Warszawa Konstancin

Koncert na 100-lecie
niepodległości Polski
Kieleccy Rotarianie postanowili uczcić 100-lecie niepodległo-
ści Polski koncertem charytatywnym połączonym ze zbiórką 
na walkę z wirusem polio. Do auli Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego zaproszono ponad 200 
gości. Gwiazdą wieczoru był włoski pianista Francesco Attesti 
– Rotarianin z Florencji.
Zebranych powitali członkowie RC Kielce - Mariusz Jabłoń-
ski i Magdalena Sitek. Stronę muzyczną koncertu przybliżył 
dyrektor ZPSM Artur Jaroń, który zaprosił na scenę ucznia 
szkoły Eryka Parchańskiego. Młody muzyk wykonał mazurki 
i preludium cis moll op. 45 F. Chopina.
Głównym muzycznym daniem były „Goldbergowskie Waria-
cje” J.S. Bacha w wykonaniu F. Attesti. Pianista z Florencji 
wykonał także utwory F. Chopina i F. Schuberta.
Działania Rotary w zwalczaniu polio przedstawił współorganizator wydarzenia, lekarz, Rotarianin Janusz Cieślik. W prze-
rwie koncertu poproszono gości o darowizny na walkę z polio. Do symbolicznej „wazy zdrowia” kierowały muzyczne dźwię-
ki wygrywane na flecie przez uczennicę PSM. Zebrano ponad 2 400 zł. Marcin Krzemiński, RC Kielce
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RC WARSZAWA KONSTANCIN

RC KIELCE

Na wyznaczony cel zebrano łącznie 15 tys. zł

Podczas koncertu wystąpił Rotarianin z Florencji

| Z ŻYCIA KLUBÓW
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Pomoc dla Michała i spotkanie prezydentów 
klubów regionu Kujaw i Pomorza

7 września 2018 roku na Przystani Rudnik 
w Grudziądzu odbyła się impreza charyta-
tywna, zorganizowana przez RC Grudziądz 
Centrum wspólnie z Interact Grudziądz 
Centrum oraz Stowarzyszeniami: Otwarte 
Serca i Fado. Wydarzenie odbyło się pod 
hasłem: Łączymy siły dla Michała.
Dochód został przeznaczony na rehabilitację 25-letniego Michała, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał urazu 
kręgosłupa. Mieszkańcy Grudziądza i okolic przybyli bardzo tłumnie aby poprzeć tę inicjatywę. Przy wsparciu wielu innych 
firm i instytucji organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą i jednocześnie prowadzącą była 
Olga Bończyk. Były koncerty, zabawy dla dzieci i licytacje gadżetów. Wydarzenie zakończył pokaz fajerwerków. Łącznie dla 
Michała udało się zebrać 68 tys. zł.
Równolegle z tym wydarzeniem odbyło się spotkanie prezydentów klubów regionu Kujaw i Pomorza oraz Rotarian i przy-
jaciół. Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. RID Piotr Wygnańczuk - członek zarządu Rotary International, PDG Barbara 
Pawlisz, PDG Krzysztof Kopyciński, Jarosław Wistuba - przedstawiciel RC Brucke der Einheit Niemcy, Mark Krawczyński 
- Asystent Regionalnego Koordynatora ds. PR oraz inni oficerowie Dystryktu, prezydenci klubów oraz Rotarianie i mło-
dzież z Interactu. Podczas spotkania zostało poruszonych wiele ważnych kwestii, dotyczących podejmowania wspólnych 
działań i wzajemnej rotariańskiej współpracy. Organizatorem był Piotr Figurski - Regionalny Przedstawiciel Gubernatora 
dla Kujaw i Pomorza Południowego. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Przekazanie tablicy
interaktywnej
We wtorek 2 października 2018 roku w Szko-
le Podstawowej w Rynie przekazana została 
tablica interaktywna, projektor oraz kompu-
ter z oprogramowaniem. 
Zestaw otrzymało Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Anglistów „OSA ET”. Będzie on prze-
znaczony do celów edukacyjnych i lingwi-
stycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wartość, przekazanego przez RC Giżycko we 
współpracy z RC Warszawa City sprzętu prze-
kracza 12 tys. zł. Tablica wraz z projektorem 
zainstalowana została w jednej z sal do nauki 
języka angielskiego. Redakcja
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RC gRUDZIąDZ CENTRUM

RC gIŻyCKO

Interact Grudziądz Centrum także zaangażował się w zbiórkę 
środków na rehabilitację 25-letniego Michała z urazem kręgosłupa

RID Piotr Wygnańczuk podczas przemówienia

Tablica interaktywna będzie służyła celom edukacyjnym
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XII Centrum Dialogu
W Hotelu Polonia w Białej Podlaskiej, 
20 października 2018 r. odbyło się 
XII Centrum Dialogu. Organizatorem 
tego cyklicznego wydarzenia jest RC 
Biała Podlaska. Było to fascynujące 
spotkanie z ciekawymi ludźmi, po-
łączone z dyskusją na ważne tematy. 
Tym razem przedmiotem spotkania 
były relacje przywódcy – masy oraz 
istota przywództwa i jego formy na 
przykładzie USA, Rosji, krajów Bli-
skiego Wschodu czy Indii.
Na coroczną sesję przybyli znamienici 
paneliści, którzy dzielili się swą wie-
dzą „pro publico bono”: prof. Longin 
Pastusiak, ambasadorowie Stanisław 
Ciosek i Krzysztof Mroziewicz oraz 
redaktor Jarosław Kociszewski. Cie-
kawą dyskusję poprowadził prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Biznesu i Finansów Vistula, która była partne-
rem tegorocznej konferencji.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski, prorektor AWF w Warszawie prof. Jerzy 
Sadowski, prorektor PSW w Białej Podlaskiej dr inż. Agnieszka Smarzewska, PDG Janusz Potępa, Rotarianie z USA (Por-
tland), Mińska na Białorusi, Warszawy, Lublina, Białegostoku, Chełma oraz mieszkańcy Białej Podlaskiej. Konferencji 
towarzyszyła wystawa malarstwa Sylwii Kalinowskiej Prezydent RC Biała Podlaska.
Po części merytorycznej można było wziąć udział w Biesiadzie Podlaskiej, której wielką atrakcją był występ młodych uta-
lentowanych wokalistów, zespołu Chwilka, pod kierunkiem Ireneusza Parafiniuka, który RC Biała Podlaska wspiera od 
2006 roku. Wspaniała atmosfera spotkania, frapujące tematy, ciekawi goście – wszystko to spowodowało, że XII Centrum 
Dialogu pozostanie na długo w pamięci uczestników. Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
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Serce dla Kenii
Szlachetność, odwaga, pasja i autentyczna chęć niesienia 
pomocy innym, to cechy przyszłych lekarzy, młodych lu-
dzi, studentów medycyny. Są to Anna Piekarska, Grażyna 
Zweifler i Antoni Zdrojewski.
To właśnie oni pojechali tego lata do szpitala Kyeni Con-
solata w Kenii, aby wyszkolić personel do przeprowa-
dzania badań EKG. Zamierzali zainstalować niezbędny 
sprzęt i wdrożyć badanie w codziennej praktyce szpital-
nej. Z pewnością mogą być inspiracją dla wielu z nas!  
Wszystkie ich działania wspierał Rotary Club Sopot In-
ternational. Wsparcie charytatywne wyniosło 5 000 PLN.
Bendt Haverberg, RC Sopot International

RC SOPOT INTERNATIONAL
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Troje studentów medycyny, którzy pojechali 
tego lata do szpitala Kyeni Consolata w Kenii

Drugie spotkanie Rotarian na motocyklach
Drugie spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Rotarian na Motocyklach Polska odbyło się w dniach 12-
14 października 2018 roku. Tym razem spotkaliśmy się w 
Smardzewicach.
Przyjechało 11 motocykli z Lublina, Kielc, Bartoszyc, Byd-
goszczy, Gdyni, Łodzi i Warszawy. Podczas sobotniego 
rajdu odwiedziliśmy malownicze Opactwo Cystersów w 
Sulejowie i kopalnię węgla brunatnego w Kleszczowie. 
A wszystko to w doskonałej atmosferze i w promieniach 
ciepłego, jesiennego słońca. Spotkanie udało się świetnie 
i czekamy już z niecierpliwością na kolejne, które zapla-
nowane jest na wiosnę 2019 roku.
Sławomir Zieliński, RC Łódź Reymont

IMFR POLSKA
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Spotkanie w Smardzewicach

RC BIAłA PODLASKA

Podczas XII Centrum Dialogu wystąpiło wielu znamienitych panelistów
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Drzewka z okazji 100-lecia niepodległości Polski
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę zainspirowało 
Rotarian z dwóch Klubów do posadzenia drzewek upamiętniają-
cych to święto.
Rotarianie z RC Kraków-Wawel dokonali uroczystego odsło-
nięcia pamiątkowego obelisku pod „Drzewkiem Wolności”. To 
małolistna lipa, którą wskazał Konserwator Wojewódzki (wraz 
z miejscem posadzenia) i o którym w XVI w. nadworny poeta 
Stefana Batorego, Jan Kochanowski tak pisał w swej fraszce zaty-
tułowanej „Na lipę”:
„Gościu siądź pod mym liściem a odpocznij sobie! Nie dojdzie Cię 
tu słońce, przyrzekam ja tobie…”
Ciekawostką jest, że pod murami Wawelu przed 11 laty, tuż obok, 
RC Kraków-Wawel posadził „Drzewo Przyjaźni” z bratnim Klubem 
Rotary z Idar-Oberstein. Podobny obelisk, autorstwa prof. Jerzego 
Nowakowskiego, wskazuje piękny i dorodny klon kanadyjski, po-
sadzony ok. 30 m obok. Rośnie nam rotariański Stonehenge.
Gorzowski Klub Rotariański posadził swoje drzewo na Skwerze Wolności w Gorzowie Wielkopolskim, nieopodal pomnika Jó-
zefa Piłsudskiego. Rotarianie wybrali piękny grab i zasadzili go w parku, podejmując się jednocześnie opieki nad drzewkiem.
Marek Wcisło, RC Kraków-Wawel; Krystyna Baj-Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski

Rehabilitacyjna ścianka
dla DPS w Bisztynku
 
W maju 2018 roku powstało Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Rotarian na Motocyklach Polska (IFMR Polska – Inter-
national Fellowship of Motorcycling Rotarians Poland). Zlot 
inauguracyjny odbył się nad jeziorem Lutry na Warmii i Ma-
zurach.
Podczas tego wydarzenia Rotarianie motocykliści zwiedzali 
malownicze zakątki północnej Polski i odwiedzili, prowadzo-
ny przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach Dom Pomocy 
Społecznej dla Kobiet w Bisztynku. Dyrektorem tej placówki jest Siostra Arkadia Napiórkowska członkini Zgromadzenia 
Sióstr św. Katarzyny.
Siostra Alicja ugościła i oprowadziła Rotarian po Domu, opowiadając o codziennej ciężkiej pracy i sukcesach mieszkanek 
oraz personelu.
Członkowie założyciele IFMR Polska postanowili wspomóc DPS w Bisztynku, fundując rehabilitacyjną ściankę wspinacz-
kową do użytku mieszkanek placówki. Całość projektu została wykonana i przekazana w listopadzie tego roku.
Oprócz IFMR Polska w realizacji projektu brały udział zaprzyjaźniony IFMR Austria-Germany- Switzerland, RC Sopot 
International oraz RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński.   Tomek Wiszniewski, Prezydent IFMR Polska
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RC KRAKóW-WAWEL, RC gORZóW WIELKOPOLSKI

ROTARIANIE NA MOTOCyKLACH - IFMR POLSKA

Krakowscy Rotarianie bardzo 
licznie wzięli udział w uroczystości

Drzewko Wolności rośnie tuż obok 
zasadzonego przed 11 laty Drzewa Przyjaźni

Rotarianie z RC Gorzów posadzili swoje drzewko 
nieopodal pomnika Józefa Piłsudskiego. 

Rehabilitacyjna ścianka wspinaczkowa będzie 
odtąd służyła mieszkankom DPS w Bisztynku
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PDG Jan Andrzej Wrana,
RC Kraków-Wawel
Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Ukraina, Białoruś w kadencjach:
2004-2005 i 2005-2006

Rok przystąpienia do Rotary: 
1996

Prezydent RI kadencji 2004-
2005: Glenn E. Estess, Sr.
Hasło kadencji: Celebrate Rotary

Prezydent RI kadencji 2005-
2006: Carl-Wilhelm Stenhmmar
Hasło kadencji: Service Above Self

Nowe inicjatywy, wprowadzone zmia-
ny, które pokażą ewolucję RI:
kadencja 2004-2005 - Rok stulecia 
ROTARY
kadencja 2005-2006 – Pierwszy rok 
nowego stulecia

SUKCESY KADENCJI:

kadencja 2004-2005
- Jubileusz 5-lecia Dystryktu 2230 
(posiedzenie Rady Gubernatorów 
17.12.2004 r. w Krakowie);
- Uroczystości obchodów 100-lecia 
ROTARY „Celebrate Rotary”. Konfe-
rencja prasowa Gubernatora Dystryk-
tu 2230 w centrum prasowym PAIiZ 
w Warszawie oraz Doniecku. Uderze-
nie w objeżdżający świat dzwon „Stu-
lecia ROTARY” przez DG Jana Wranę 
w siedzibie Rotary Klub Warszawa 
w obecności PDG Andrzeja Ludka;
- Zainicjowanie rozwoju Dystryktu 
2230, poprzez wydzielenie samo-
dzielnych Dystryktów RI (Uchwała 
Zgromadzenia Dystryktu 2230 w Kra-
kowie 13.05.2005 r.);
- Aktywne uczestnictwo w paradzie 
podczas Konwencji 100-lecia Rota-
ry International „Celebrate Rota-
ry” w Chicago (DG J. Wrana, PDG 
A. Ludek, PDG P. Kashkadamov, 
P. Wygnańczuk, Rotarianie D2230 
oraz Grupa GSI  kierowana przez A. 
Szwarca);

kadencja 2005-2006
- Udział Prezydenta Elekta RI Billy 
Boyda 2006/2007 oraz Prezydenta 

RI 2005/2006 Carla-Wilhelma Sten-
hammara w charterach nowych klu-
bów Rotary w Dystrykcie 2230;
- Aktywny udział uczestniczących 
z DG J. Wraną Oficerów D2230 Ko-
ordynatorów Membership strefy 
16: DGE W. Czyżewskiego, PDG P. 
Kashkadamova oraz PDG A. Ludka 
w Instytucie Strefowym RI stref 15 
i 16 na promie Sztokholm/Helsinki 
5-9.10.2005 r.;
- Pierwsze bilateralne spotkanie „Pa-
trzmy w przyszłość” w Pałacu Livadi 
w Jałcie - 2006 Krym - z okazji „X-le-
cia klubów RC Jałta, RC Simperopol, 
RC Aluszta”  z udziałem ponad 100 
Rotarian Dystryktu 2230;
- Zgromadzenie Dystryktu w Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (historycznej sali Sena-
tu UJ) oraz Konferencja Dystryktu 
w AUDITORIUM MAXIMUM nowej 
Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
podsumowujące aktywny rok rota-
riański.
- Podpisanie listu intencyjnego o po-
wstaniu Komitetu ICC Polska-Izrael 
i Izrael-Polska, podczas Konwencji RI 
2006 w Kopenhadze;  

WYZWANIA KADENCJI:
 
kadencja 2004-2005
- Przywrócenie 5 klubów (skreślo-
nych) do grona czynnych klubów RI 
w Dystrykcie;
- Powołanie Komitetu ICC Polska
-Białoruś (spotkanie organizacyjne  
11-13.06.2004 r. w Brześciu);
- Powołanie funkcji specjalnego 
przedstawiciela Gubernatora Dys-
tryktu 2230 na Ukrainę – Aleksa Ko-
żenkina;
- Powołanie Komitetu rozwoju Rotary 
na Ukrainie;  
- Uzgodnienie i zatwierdzenie  na 
PETS międzynarodowego przedsta-
wicielstwa w nowej strukturze organi-
zacyjnej Oficerów (Białorusi, Polski, 
Ukrainy w Komitetach Dystryktal-
nych D-2230);
- Powołanie Redaktora Naczelnego 
nowego czasopisma „Głos Rotary” – 
PDG Bohdana Kurowskiego i rozpo-
częcie wydawania gazety w okresach 
miesięcznych;
- Rezygnacja z pełnienia obowiąz-
ku DGE Mieczysława Kaczmarczuka 
w roku 2005/2006;
- Atmosfera po śmierci papieża Jan 
Pawła II;

kadencja 2005-2006
-  Powołanie na specjalnego przed-
stawiciela Gubernatora Dystryktu 
2230 na Ukrainę PDG Pavla Kashka-
damova;

PDG Jan Andrzej Wrana
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Logo kadencji 2004-2005
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- Kolejny rok nowej struktury orga-
nizacyjnej Komitetów Dystryktal-
nych (przedstawiciele trzech  krajów 
(Białorusi, Polski, Ukrainy) oficerami 
D2230 w każdym komitecie;   
- Okres „pomarańczowej rewolucji” 
na Ukrainie;  

WAŻNE WYDARZENIA
W KADENCJI:

kadencja 2004-2005
- Uczestnictwo w programie (DGE 
Jan Wrana podpisał 21.03.2004 r. 
w Wenecji udział w programie z okazji  
100-lecia ROTARY  2004/2005 „Ro-
tary and next EUROPE: Renaissance 
challenge;
- Konferencja prasowa programu 
w Wiedniu 06.06.2005 r., w której 
uczestniczyli w DG J. Wrana i PDG P. 
Kashkadamov;
- Presidential Celebration 7-9.01.2005 
r. (Europejskie uroczyste spotka-
nie Prezydenta RI Glenna E. Estessa 
w Osnabrück (Niemcy) z DG J. Wra-
ną, PDG A. Ludkiem i V. Szepieti-
nem – przedstawicielem Komitetu ds. 
Rozwoju na Ukrainie D-2230;
-  Konferencja Dystryktu w Krakowie 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego;

- Zapowiedzi wizyt w kadencji 
2005/2006 Prezydenta RI Elekta B. 
Boyda w Krakowie oraz Prezydenta RI 
Wilhelma Stenhammara w Kijowie;

kadencja 2005-2006
- Udział w Forum Europejskim w Al-
pbach (Austria) 31.08-02.09.2005 r. 
z prezentacją wydanej książki „Rota-
ry and  next  Europe - a renaissance 
challenge”. W Forum brali udział DG. 
J. Wrana, PDG A. Ludek oraz Aleks 
Kożenkin - specjalny przedstawiciel 
Gubernatora na Ukrainę;
- Wizyta Prezydenta Elekta RI W.B. 
Billy’ego Boyda z małżonką Lorną 
w Krakowie  w dniach 13-15.10.2005 
r.;
- Po raz pierwszy w historii Polski 
Rotarianie zostali wyróżnieni ordera-
mi i odznaczeniami państwowymi  za 
wkład w rozwój ruchu rotariańskiego. 
W rocznicę 100-lecia Rotary Inter-
national na wniosek DG Jana Wrany 
Prezydent RP Aleksander Kwaśniew-
ski (Honorowy członek RI) zatwierdził 
w dniu 19.10.2005 r. listę odznaczo-
nych. Za wybitne zasługi w działal-
ności w ruchu rotariańskim: Bohdan 
Kurowski otrzymał Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Andrzej 
Ludek i Jan Wrana - Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi 
działalności w ruchu rotariańskim - 
Wojciech Brochwicz-Lewiński otrzy-
mał Złoty Krzyż Zasługi, Bogusława 
Demel, Andrzej Hofman, Marian Kor-
czyński, Zbigniew Pajdowski, Elżbieta 
Puławska, Zbigniew Rogowski i Alek-
sander Szwarc - Srebrny Krzyż Zasłu-
gi. Aktu w imieniu byłego Prezydenta 

RP dokonał sekretarz stanu w Kance-
larii Prezydenta Dariusz Szymczycha 
w dniu 18.10.2005 r. podczas uroczy-
stości 15-lecia RC Warszawa City;
- Charter klubu RC Kiyev-Multi-
national w Kijowie  19.06.2006 r. 
W charterze wziął udział Prezydent 
RI 2005/06 Carl-Wilhelm Stenham-
mar oraz PDG P. Kashkadamov spe-
cjalny przedstawiciel Gubernatora na 
Ukrainę;
- Wyprawa statkiem Szkoły Morskiej 
„Nawigator” w Szczecinie DG J. Wra-
ny wraz z grupą Rotarian z Dystryktu 
2230 na Konwencję Rotary Interna-
tional w Kopenhadze. W wynajętym 
na terenie Konwencji stoisku prezen-
tacja Dystryktu 2230 wraz z kolpor-
tażem publikacji na temat Dystryktu 
w specjalnym wydaniu anglojęzycz-
nym „The Warsaw Voice”;

NOWE KLUBY W KADENCJI:

KADENCJA 2004-2005 - NOWE 
KLUBY ROTARY:
RC Leszno (15.01.2005), RC Lublin 
Stare Miasto (5.02.2005), RC Do-
netsk „Common Way” (16.04.2005), 
RC Mogilev (19.04.2005), RC 
Oświęcim (21.05.2005), RC Lubny 
(28.05.2005), RC Uzhgorod –Skala 
(1.07.2005);
Przywrócone Kluby Rotary:
RC Nisko - Stalowa Wola, RC Słupsk, 
RC Ketch, RC  Kamjanka – Buska, RC 
Kobelyaki.
Nowe Kluby Rotaract:
Rotaract Brześć (12.11.2004), Rota-
ract Wrocław (22.10.2004), Rotaract 
Mińsk City (12.02.2005);

KADENCJA 2005-2006 – NOWE 
KLUBY ROTARY:
RC Kraków Centrum (15.10.2005) 
z udziałem Prezydenta Elekta RI 
Bily’ego Boyda w Krakowie, RC War-
szawa Sobieski (10.01.2006), RC 
Szczecin International (11.03.2006), 
RC Kharkov Mryia (8.04.2006), RC 
Kiyev-Multinational (19.06.2006) 
z udziałem Prezydenta RI Carla-Wil-
helma Stenhammara, RC Chernihiv 
(30.06.2006).

Materiał przygotowany do Biuletynu 
Informacyjnego Konferencji Dystryktu 
2230 w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).

kartki
z historii

Uderzenie w objeżdżający świat dzwon „Stulecia ROTARY” 
przez DG Jana Wranę w siedzibie RC Warszawa

| KARTKI Z HISTORII POLSKIEGO ROTARY

Logo kadencji 2005-2006
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| FELIETON

| Jarosław Kowalski, RC Olsztyn |

Sardynia nieprzypadkowo nazywa-
na jest Seszelami Europy. Klimat, 
piękne plaże i wyśmienite jedzenie 

czynią z tej włoskiej wyspy doskonałą 
destynację dla osób niecierpiących dale-
kich podróży. Na Sardynię leci się bar-
dzo krótko i szybko można cieszyć się 
widokami jak marzenie.
Polecamy lot na północ wyspy, która 
jest naszym zdaniem bardziej malowni-
cza i lądowanie np. w Olbii.
Warto wynająć na dzień motorówkę, lub 
kupić bilet na któryś ze stateczków, wy-
pływających z Cala Gonone. Wówczas 
ruszycie na piękną wycieczką po Golfo 
Orosei.

Cala Fuili
Pierwsza, jaką napotkacie na trasie bę-
dzie Cala Fuili, kamienista plaża z lazu-
rową wodą. W morzu mamy delikatny 
piasek, który podobnie jak kolor wody, 
zachęca by z niej nie wychodzić.

Grotte del Blue Marino
Zaraz za Cala Fuili zobaczymy najważ-
niejszą włoską grotę – del Blue Marino. 
Najważniejszą dlatego, że najdłuższą, 
bo liczącą ponad 17 km długości. Grota 
od stycznia do października jest otwarta 
dla turystów.

Cala Luna
Jeśli widywaliście gdzieś w internecie 
księżycowe widoki plaż Sardynii, to 
najprawdopodobniej widzieliście pla-
że z wnętrza grot Cala Luna.  To jedno 
z najciekawszych miejsc całej zatoki. 

Motorówka zatrzymuje się tu zwykle na 
godzinę, którą większość turystów wy-
korzystuje na plażowanie lub poznanie 
wnętrza wspomnianych grot.
Gdy będziecie płynąć wzdłuż klifu, 
zwróćcie uwagę na linie widoczne wyso-
ko nad naszymi głowami na skałach. To 
poziom wody w morzu sprzed 400 tys. 
lat. Wówczas był 15 metrów wyżej.

Basen Wenus
Dalej za Cala Luna zobaczycie piękną 
zatoczkę z obłędnie lazurową wodą. Po-
dobno w tym miejscu kąpała się Wenus.  

Grotta del Fico
Należy do piękniejszych grot wśród tych 
z zatoki Orosei. W przeszłości jaskinie 
były odwiedzane przez mnichów. W la-
tach 80-tych zostały otwarte dla zwie-
dzających. Zbadany odcinek Grotta del 
Fico liczy około 3 km, a zwiedzającym 
udostępniono 890 m korytarza.

Cala Mariolu 
– europejskie Seszele
Płytka zatoka z idealnie lazurową wodą, 
trochę kamienista, trochę piaszczysta. 
Bezpiecznie osłonięta stanowi idealnie 
miejsce wypoczynku dla spragnionych 
kąpieli turystów. Właśnie tutaj dopływa 
większość motorówek i statków, a w se-
zonie jest bardzo gęsto. Nie zważając na 
okoliczności spróbujcie spędzić tutaj 
choć chwilę. Będziecie zachwyceni.
Cala Mariolu jest jednym tchem wymie-
niania w gronie kilku najpiękniejszych 
plaż w Europie. Czasem to najlepszy do-
wód na to, że Sardynia nieprzypadkowo 
nazywana jest Seszelami Europy.

Cala Gabbiani
Lazur wody w tym miejscu może pora-
zić oko. Woda jest naprawdę głęboka 
(do 10 m), a wydaje się, że maks. 3 m. 
Na dnie i na brzegu jest biały piasek, 
a w grotach charakterystyczny zapach 
wapiennych skał.

Cala Goloritze
Płynąc wzdłuż klifu zatoki Orosei może-
my zobaczyć dwa okna skalne. Naszym 
zdaniem to bardziej spektakularne 
miejsce w Cala Goloritze, gdzie w dole 
znajduje się plaża, nad nią górują nie-
samowite skały, a tuż za zatoką pojawia 
się „window”. Warto tu być i to zoba-
czyć, a jeśli macie więcej niż chwilę to 
koniecznie spróbujcie kąpieli w tym 
miejscu.

Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn 
Członek zarządu RC Olsztyn. 
Z wykształcenia jest geodetą 
i dziennikarzem – pisze, fotografuje
i filmuje. Wspólnie z małżonką
Dorotą prowadzi blog podróżniczy 
„Szalone walizki”.
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Sardynia – Seszele Europy

Cala FuiliCala Goloritze

KOWALSCy W PODRóŻy
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Nastał grudzień, czas dawania, 
rodzinnej atmosfery i przygo-
towywania się do świąt Bożego 

Narodzenia. Z tej okazji Rotaract Kra-
ków-Wawel po raz kolejny zaangażował 
się w akcję „Szlachetna Paczka”. W tym 
roku projekt jest realizowany we współ-
pracy z Samorządem Studentów Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego.  Klub wspierają  
również studenci Wymiany Młodzieżo-
wej RYE.
„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski 
projekt, którego celem jest wsparcie po-
trzebujących rodzin. Nie są to bezdomni 
czy głodujący, ale osoby, które ze wzglę-
du na problemy osobiste, zawodowe 
czy zdrowotne, nie są w stanie poradzić 
sobie z codziennymi problemami. Wo-
lontariusze w pierwszej kolejności zbie-
rają informacje na temat konkretnych 
rodzin. Starają się dowiedzieć czegoś 
o nich samych i o ich sytuacji. Czasa-
mi sama rozmowa to dla nich najlepszy 
prezent.
W tym roku Rotaract pomaga czterem 
rodzinom. Dzięki wsparciu środowiska 

akademickiego udało się zebrać kil-
kadziesiąt paczek żywności i środków 
czystości oraz pieniądze na zakup wóz-
ka dla dzieci i kuchenki gazowej a także 
odkurzacza dla starszej pani. Serdecz-

nie dziękujemy za wsparcie wszystkim 
zaangażowanym. Dzięki nim te święta 
będą dla tych rodzin bardzo wesołe!
Anna Grzywacz, DRR D2231,
Rotaract Klub Kraków-Wawel

Rotaract w akcji Szlachetna Paczka

Najdrożsi Rotarianie!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy Wam z całego serca 
życzyć, aby był to czas radości i wytchnienia w gronie kochających osób. Jest to 
czas, kiedy, podzielony na co dzień świat, zatrzymuje się na chwilę i wspólnie 
kołysze w rytm kolęd. Kiedy podajemy sobie ręce w geście przyjaźni, a nawet 
wpuszczamy obcych do domów, aby mogli zająć puste nakrycia przy naszych 
stołach. Jest to czas szczególny dla naszej wspólnej misji oraz dla ideałów, które 
nam przyświecają. 

Z tej okazji życzymy Wam, Kochani Rotarianie, abyśmy wspólnie byli inspiracją! 
Mamy nadzieję, że odpoczywając w rodzinnym gronie przy świetle zdobnej 
choinki nabierzemy sił, aby z nową mocą i entuzjazmem wkroczyć w rok 2019. 
Życzymy, aby był najlepszym ze wszystkich dotychczasowych i przyniósł ogrom 
wspaniałych przeżyć. Obyście byli, Nasi Drodzy Przyjaciele, zdrowi, szczęśliwi 
i niech uśmiech nigdy nie schodzi z Waszych twarzy.
Wesołych świąt z szczęśliwego Nowego 2019 Roku!

W imieniu polskich Rotaractorów
Anna Grzywacz, Reprezentant Rotaractu w Dystrykcie 2231 w kadencji 2018/2019 

Rotaract Kraków-Wawel po raz kolejny zaangażował się w akcję „Szlachetna Paczka”
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W ramach światowego projek-
tu Rotaractu „Billion Dollar 
Smile” RAC Warszawa Fry-

deryk Chopin zaprosił podopiecznych 
z Domu Dziecka Niewidomego na kon-
cert symfoniczny do Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie. Działania dotyczące 
wsparcia Domu Dziecka Niewidomego 
przez nasz Rotaract zdobyły pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim konkursie na 
najlepszy projekt w Dystrykcie.

Przez cały październik 2018 roku kluby 
Rotaract na całym świecie miały możli-
wość wzięcia udziału w międzynarodo-
wym projekcie Rotaractu pod hasłem 
„Billion Dollar Smile”. Projekt polegał 
na tym, żeby w tym konkretnym mie-
siącu zorganizować jakąś niespodzian-
kę, wspólne wyjście, spotkanie, zabawę, 
prezent itp. dla podopiecznych z domów 
dziecka. Krótko mówiąc – wywołać 
uśmiech na twarzach dzieci, które jak 
nikt inny zasługują na radość oraz uwagę 
i zaangażowanie. RAC Warszawa Fryde-
ryk Chopin postanowił wykorzystać tę 
okazję i zorganizować coś specjalnego 
dla podopiecznych Domu Dziecka Niewi-
domego na Saskiej Kępie w Warszawie.

Ta konkretna placówka nie była przy-
padkowym wyborem. Od roku Rotaract 
Warszawa Fryderyk Chopin współpra-
cuje z tą placówką. Jest to szczególny 
ośrodek, ponieważ mieszkają w nim 

dzieci niewidome. Członkowie RAC sta-
rają się odwiedzać ten ośrodek tak często 
jak tylko mogą i organizować wspólnie 
z dziećmi różne zajęcia: na przykład 
wspólne gotowanie, śpiewanie, zabawy. 
Dzięki wygranej za zdobycie pierwszego 
miejsca w konkursie na najlepszy projekt 
w Dystrykcie oraz środkom finansowym 
zdobytym w różnych akcjach klubowych 
można było zakupić do Domu Dziecka 
Niewidomego potrzebny sprzęt kuchen-
ny, psa do dogoterapii i inne potrzebne 
rzeczy.

Dzieci z ośrodka są niezwykle uzdolnione 
muzycznie. Grają na różnych instrumen-

tach i nie raz młodzież z Rotaractu była 
świadkami ich talentu i wielkiego zain-
teresowania muzyką. Dlatego w ramach 
projektu „Billion Dollar Smile” Rotaracto-
rzy postanowili zabrać swoich podopiecz-
nych właśnie na koncert symfoniczny do 
Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Dzieci były zachwycone, po koncercie 
dzieliły się z nami swoimi wrażeniami 
i szczerym spontanicznym zachwytem. 
Ich uśmiech i radość to dla nas najwięk-
sza nagroda… warta o wiele więcej niż 
„bilion dolarów”.
Julia Krawiec, RAC Warszawa 
Fryderyk Chopin

W dniach 9-11 listopada uczestniczy-
liśmy w kweście na rzecz Domu 

Samotnej Matki z Dzieckiem imienia 
Brata Alberta w Łodzi. Zbiórka pienię-
dzy miała miejsce podczas wydarzenia 
muzycznego Freedom Jazz Festival, 
odbywającego się w łódzkiej Filharmo-
nii, występowali między innymi Adam 
Strug, czy Maria Siwiec. 
Naszym członkiniom i członkom udało 
się zebrać zawrotną sumę 2.014 zł, co 
przekroczyło ponad dwukrotnie oczeki-
wania klubu sponsorującego. W zamian 
darczyńcy otrzymywali tomiki poezji 
zmarłego 14 lat temu Mirosława Grze-
laka. Współpraca przy tak ciekawym 
wydarzeniu bardzo nam się podobała 
i przyniosła wiele dobrego!
Głównym projektem naszego Klubu jest 
obecnie pomoc Domowi Dziecka nr 2 

w Łodzi. Kontakt z tą instytucją nawią-
zaliśmy już 2 lata temu, w trakcie pierw-
szej edycji naszego dorocznego projektu 
„Gąbkobranie”, polegającego na dzieleniu 
się środkami czystości z potrzebującymi. 
Wybraliśmy najbardziej pilne przypadki 
i w tym roku bierzemy udział w jarmar-

ku świątecznym przy ulicy Piotrkowskiej, 
wystawiając ozdoby i słodycze robione 
wspólnie z dziećmi! Kilkukrotnie odwie-
dziliśmy naszych młodych przyjaciół, 
urządzając z nimi warsztaty, a przede 
wszystkim, dobrze się bawiąc. Patryk 
Bagniewski, RAC Łódź-Fabryka

| FELIETON| NASZE AKCJE

Billion Dollar Smile
W ramach światowego projektu Rotaractu „Billion Dollar Smile” RAC 
Warszawa Fryderyk Chopin zaprosił podopiecznych z Domu Dziecka 

Niewidomego na koncert symfoniczny do Filharmonii Narodowej w Warszawie

Członkowie RAC Łódź-Fabryka podczas przygotowań 
ozdób świątecznych na Jarmark Bożonarodzeniowy
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Pomoc dla Domu Samotnej Matki i dla Domu Dziecka
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| Nataniel Mysiakowski
Interact Szczecin International |

Przyszedł koniec V-tej edycji McZ-
biórki, zorganizowanej przez IAC 
Szczecin International. Akcja or-

ganizowana była w formie konkursu, 
w którym nagrodą był darmowy posi-
łek w restauracji McDonald’s Kaskada 
Szczecin. W tym roku szczeciński Inte-
ract postanowił zbierać odzież zimową: 
kurtki, płaszcze, czapki, szaliki, swetry, 
rękawiczki, wszystko co pozwoli ogrzać 
potrzebujących w mroźne, zimowe dni.
Początkowo zbiórka nie szła zgodnie 
z planem, mimo wielu postów na por-
talach społecznościowych, ogłoszeń 
w szkołach oraz rozwieszenia plaka-
tów, odzew był znikomy. W pierwszych 
dniach włączyło się do akcji 8 szczeciń-
skich liceów, jednak po lekkiej zmia-
nie strategii promocyjnej, przyłączyły 
się jeszcze 3 szkoły. Ciekawe jest to, że 
w każdej z nich, z inicjatywą organiza-
cji zbiórki wyszli uczniowie niebędący 
członkami Interactu. Dowodzi to, że 
McZbiórka spotyka się z wielką akcep-
tacją wśród młodzieży.

Po tygodniu zbierania zarząd IAC Szcze-
cin International podjął decyzję o prze-
dłużeniu akcji jeszcze o parę dni, aby 
zebranej odzieży była faktycznie pokaźna 
ilość, a nie tylko parę worków. Okazało 
się to być strzałem w dziesiątkę. W ostat-
nie dni uczniowie liceów zdecydowanie 
zmobilizowali się, przetrząsnęli zaka-
marki swoich szaf i przekazali ogromną 
ilość ubrań. Było ich tak dużo, że człon-
kowie szczecińskiego Interactu stanę-
li w obliczu logistycznego wyzwania. 
Rzeczy było zdecydowanie zbyt wiele na 
samochód osobowy, a nawet dwa. Na 
szczęście z odsieczą przybyła firma trans-
portowa Wektor, która udostępniła busa 
oraz pomogła odebrać rzeczy ze szkół, by 
następnie przewieźć je do miejsca roz-
ładunku. Był nim garaż szczecińskiego 
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, 
któremu przekazana została odzież.

Dlaczego PCK? Zarząd Interactu Szcze-
cin International uznał, że to tam prze-
wija się najwięcej potrzebujących ludzi. 
Niedawno otworzyli łaźnię oraz jadło-
dajnię dla ubogich i bezdomnych, jak 
również ściśle współpracują ze schro-

niskami dla bezdomnych w Szczecinie. 
Popyt na odzież zimową w tym miejscu 
stale rośnie. Ponieważ zbiórka organi-
zowana jest w formie konkursu, klubo-
wicze opracowali specjalną punktację za 
przekazane rzeczy, aby wyłonić najbar-
dziej zaangażowaną w klasę oraz ustalić 
jaki typ rzeczy jest najbardziej pożądany. 
Za płaszcz, bądź kurtkę, na konto klasy 
wpływało 15 punktów, za sweter/spodnie 
- 10 punktów, szalik/czapka dodawały 3, 
a rękawiczki 2 punkty. Podczas plano-
wania zbiórki młodzież Interactu zało-
żyła, że klasy uzyskają ich maksymalnie 
koło 400/500, jednak po zestawieniu 
punktacji ze wszystkich szkół byli zszo-
kowani! Klasa 7a z XI LO w Szczecinie 
zwyciężyła, mając na swoim koncie 1414 
punktów! Uzbierali m.in. 32 kurtki, 39 
swetrów oraz 46 czapek. Efekt końcowy 
zbiórki najlepiej ukażą liczby: 11 zaanga-
żowanych szkół, 8 dni trwania zbiórki, 
zebranych ponad 150 worków z odzieżą 
zimową i oczywiście setki ogrzanych serc 
w niedalekiej przyszłości gdyż rzeczy 
muszą zostać najpierw posegregowane 
przez pracowników PCK, aby następnie 
mogły trafić do potrzebujących.

Podczas McZbiórki młodzież z Interactu zebrała ponad 150 worków z zimową odzieżą
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Finał McZbiórki
zakończony sukcesem
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We wrześniu 2018 roku we 
Wiedniu odbyła się Mię-
dzynarodowa Konferencja 

Klubów Interact. Nie mogło nas tam 
zabraknąć. Dnia 14 września delegacja 
z Polski wyruszyła w drogę do Austrii.
Podróżowaliśmy w składzie: Ola Kowal 
IAC Wrocław, Weronika Kiewisz IAC 
Wrocław, Cezary Szymański IAC Gru-
dziądz Centrum, Zuzanna Bernacka IAC 
Grudziądz Centrum. Grupą opiekował 
się Kordian Korczyński z RC Wrocław. 

Gdy dojechaliśmy jeszcze tego samego 
dnia wieczorem odbyło się spotkanie, 
podczas którego mieliśmy okazję po-
znać kluby z Austrii, Bośni oraz Fran-
cji. Następnego dnia od rana odbywały 
się warsztaty prowadzone przez wykła-
dowców z Oxfordu, Harvardu oraz in-
nych uczelni. Tematyka była różnorod-
na i każdy z nas znalazł coś dla siebie. 
Około godziny 15.00 mieliśmy czas na 
zwiedzanie Wiednia. Po południu za-
częliśmy przygotowania do balu cha-

rytatywnego La Soiree. Podczas balu 
odbyły się pokazy tańca, gimnastyki ar-
tystycznej, pokaz magiczny oraz licyta-
cje. W niedziele odbyło się pożegnalne 
spotkanie. Prezydenci klubów Interact 
z Wiednia i z Polski wymienili się pro-
porczykami. Bardzo się cieszymy, że na-
wiązaliśmy nowe znajomości oraz mie-
liśmy okazję zwiedzić tak piękne miasto 
jakim jest Wiedeń.
Zuzanna Bernacka,
IAC Grudziądz Centrum

Międzynarodowa Konferencja 
Klubów Interact 

Podczas Konferencji nawiązaliśmy nowe znajomości i 
mieliśmy okazję zwiedzić tak piękne miasto jakim jest Wiedeń

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 I
A

C
 G

ru
dz

ią
dz

 C
en

tr
um

W niedzielę, 18 listopada 2018 roku 
w Grudziądzu odbyła się wielka 

akcja charytatywna dla Majki. Jest to 
dziewczynka chora na białaczkę. Mło-
dzież IAC Grudziądz Centrum, we współ-
pracy z RC Grudziądz Centrum oraz 
Stowarzyszeniem „Otwarte Serca” z Gru-
dziądza oraz wsparciu kilku innych orga-
nizacji, na leczenie i rehabilitację 14-let-
niej Majki, zebrał aż 46 000 zł. 
Ekipa z Interactu zajęła się sprzeda-
żą biletów, rejestracją potencjalnych 
dawców szpiku oraz malowaniem buzi 
dzieciom. Podczas koncertów odbyły 
się licytacje. Odzew ze strony mieszkań-
ców Grudziądza był bardzo duży, co po-
twierdza wysokość zebranej kwoty. Po 
raz kolejny nasz Kub mógł pomóc w ta-

kim przedsięwzięciu i daliśmy z siebie 
wszystko. 30 listopada otrzymaliśmy 
oficjalne potwierdzenie, że został znale-
ziony dawca szpiku dla Majki, zgodność 
10/10. Była to dla nas cudowna, moty-

wacyjna wiadomość, nasze małe zwycię-
stwo. Jesteśmy dumni i już z niecierpli-
wością czekamy na informację o stanie 
zdrowia Majki. Zuzanna Bernacka, 
IAC Grudziądz Centrum

Dzięki połączeniu sił wielu organizacji w Grudziądzu, w tym naszego Interactu, 
na leczenie i rehabilitację 14-letniej Majki udało nam się zebrać aż 46000 zł Fo
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Akcja dla Majki
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Witamy w rodzinie Rotary

Katarzyna Strzelecka
RC Warszawa Konstancin, 

Ekonomista, Biuro Usług Księgowych

Zuzanna Maruszewska
RAC Kraków-Wawel, Studentka prawa 

własności intelektualnej na UJ

Michał Kobos
RAC Kraków-Wawel, Inżynier, 

projektant instalacji sanitarnych

SŁOWNIK
SKRótóW

PH 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 
Młodzieży
YEO Oficer Wymiany 
Młodzieży w Dystrykcie
YEP Program Wymiany 
Młodzieży
LTEP Program Wymiany 
Długoterminowej
STEP Program Wymiany 
Krótkoterminowej 

KALENDARIUM WyDARZEń KRAJOWyCH I ZAgRANICZNyCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

LISTOPAD
8 Hotel City Bydgoszcz Rotary Wine Night RC Bydgoszcz Stare Miasto

24 Chełm XV-lecie Rotary Club Chełm RC Chełm

23-25 Mikołajki Spotkanie Komitetu Polska-Rosja RC giżycko

26 łódź 85-lecie RC łódź RC łódż

30.11-
2.12 Ryn, Hotel Ryn Seminaria obowiązkowe i Walne Zgromadzenie 

Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

gRUDZIEń
1 Elbląg Charytatywny Bal Andrzejkowy RC Elbląg Centrum

2 Biuro Wystaw 
Artystycznych Kielce

Wernisaż prac osób niepełnosprawnych
z powiatu kieleckiego RC Kielce

8 Wrocław Wigilia Wielu Narodów – Spotkanie Wielu 
Kultur 2018 RC Wrocław

8 Warszawa – Hotel Sheraton XXIII gala Choinki Rotariańskiej RC Warszawa City

13 Pałac galiny Wigilia Rotariańska RC Bartoszyce-Lidzbark 
Warmiński

15 Ekomarina, giżycko Rotariańska Choinka dla dzieci RC giżycko

20  Filharmonia Warmińsko-
Mazurska Koncert połączony z Wigilią RC Olsztyn

STyCZEń 2019
12 Hotel Holiday Inn 

Warszawa Bal Feniksa RAC Warszawa

26 Hotel Sofitel
grand Sopot Siedemnasty Doroczny Bal Charytatywny RC Sopot International

26 Hotel Andel’s łódź XX Charytatywny Bal Karnawałowy RC  łódź

26 Radisson Blu Resort 
Świnoujście

XXIV Charytatywny Bal Rotariański Klubu 
Rotary Świnoujście RC Świnoujście

LUTy
23 Park Cafe&Rest Konstancin III Konstanciński Bal Charytatywny RC Warszawa Konstancin

MARZEC
29-30 łódź PETS 2019 Dystrykt 2231

KWIECIEń
26 Zamość Konferencja Rotary-UNESCO RC Zamość Ordynacki

CZERWIEC
1-5 Hamburg Konwencja Rotary International w Hamburgu Rotary International

20 Lublin
Międzynarodowy Rajd Lublin 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rotarian
na Motocyklach (IFMR)

IFMR Polska
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moment
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Kiedy nowe doświadczenia

Cię definiują


