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Ludzie, którzy znają mnie najlepiej - 
moja rodzina - wiedzą, że moja pasja 
do Rotary jest nieograniczona. Wiedzą 
też, że nie oczekuję, że zaangażują się 
w Rotary tak jak ja. To zależy od nich. 
Ale muszę przyznać, że nie mogę się nie 
uśmiechnąć, gdy widzę, że dokonują 
właściwego wyboru.

Pod koniec konwencji w Toronto, 
w ubiegłym roku, moja 12-letnia 
wnuczka zwróciła się do mnie i powie-
działa: „Inspiruje mnie aby coś robić. 
Co mogę zrobić? Oczywiście zrobiłem 
to, co zrobiłby każdy inny rotariański 
dziadek: zapytałem ją, czy w jej szko-
le jest klub Interact. Kiedy sprawdzi-
ła, że   nie ma, próbowała go stworzyć. 
Niestety dyrektor jej szkoły miał inne 
pomysły, ale to nie powstrzymało nas 
od pomagania rotariańskim progra-
mom młodzieżowym, kiedy tylko mo-
żemy, ponieważ ich wartość jest bez-
dyskusyjna.

Weźmy przykład Rotary Youth Le-
adership Awards (RYLA). Ten pro-
gram i organizowane w ramach nie-
go warsztaty przekształcają młodzież 
w bardziej pewnych siebie ludzi, któ-
rzy lepiej rozumieją otaczający ich 
świat. Zachodzą w nich zmiany, które 

z przyjemnością zauważyłem u moje-
go 16-letniego wnuka po tym, jak brał 
udział w RYLA.

Moja rodzina to dopiero początek. 
Wszędzie, gdzie się udaję, spotykam 
ludzi w każdym wieku, których życie 
zmieniły nasze programy młodzieżowe. 
Mówią mi, jak pięć lub piętnaście czy 
dwadzieścia pięć lat temu uczestnictwo 
w programie rotariańskiej Wymiany 
Młodzieży (Rotary Youtch Exchange) 
nauczyło ich nowego języka lub wpro-
wadziło ich w nową kulturę. Ich oczy 
rozświetlają się, gdy mówią o tym, jak 
studencka wymiana krótkoterminowa 
(New Generations Service Exchange) 
pomogła im w rozwoju kariery lub 
o tym, jak członkostwo w Rotaract po 
raz pierwszy wzbudziło w nich pasję 
działania na rzecz społeczności.

Programy Rotary dla młodych lide-
rów rozszerzają nasze ideały służby, 
przyjaźni i rozwoju przywództwa poza 
drzwi naszych klubów do setek tysięcy 
młodych ludzi każdego roku. A kiedy 
służymy wraz z tymi młodymi ludźmi 
- jako sponsorzy, partnerzy projektu 
i mentorzy - wydobywa się to, co w nas 
najlepsze i wydobywa z Rotary to, co 
najlepsze.

Maj jest miesiącem młodzieży, a kluby 
Rotary mogą świętować go na wie-
le sposobów. Sponsorujcie klub Inte-
ract lub Rotaract, a Wasz klub Rotary 
zapewni młodym ludziom w Waszej 
społeczności narzędzia, których po-
trzebują, aby podjąć działania, zostać 
liderami i zyskać globalną perspekty-
wę. Połączcie siły ze swoim lokalnym 
klubem Rotaract w ramach wspólne-
go projektu pomocowego. Poznajcie 
uczestników programów Rotary dla 
młodych liderów i podzielcie się swoimi 
historiami ze społecznością. Więcej po-
mysłów znajdziecie w tegorocznej bro-
szurze „Rotary Citation”, znajdującej 
się na stronie my.rotary.org.

W tym miesiącu, zostańmy inspiracją 
dla młodych liderów w naszych spo-
łecznościach, opiekując się nimi, an-
gażując ich i pracując ramię w ramię 
z nimi przy znaczących projektach. To 
inwestycja w ich przyszłość i świat, 
w którym będą żyć po naszym odejściu. 
I to jest praca, która na zawsze wzbo-
gaci ich życie i nasze własne.

Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Zostańmy 
inspiracją dla 

młodych liderów 
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Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Nieograniczone 
możliwości Rotary

Patrząc wstecz na wszystkie rzeczy, 
które widziałem i na ludzi, których 
spotkałem od czasu objęcia funk-
cji prezydenta Rotary International 
w lipcu ubiegłego roku, jestem tego 
pewien: zdolność Rotary do prze-
kształcenia życia na lepsze nie ma so-
bie równych. Nasz wpływ wykracza 
daleko poza wszystko, co mogłem so-
bie wyobrazić, kiedy po raz pierwszy 
zostałem Rotarianinem.

Myślę o Rotarianach, których spotka-
łem w Pakistanie, którzy współpra-
cowali z Coca-Colą w celu poprawy 
warunków sanitarnych w dzielnicach 
Karaczi, jednocześnie wspierając wy-
siłki na rzecz zwalczania polio. Myślę 
o Rotarianach z Puerto Rico, którzy 
pomagają całym społecznościom od-
budować godziwe warunki do życia po 
huraganie Maria. Myślę o niemieckich 
Rotaractorach, którzy pracują nad ra-
towaniem przed wymarciem pszczół 
- których rola jako zapylaczy jest tak 
ważna dla naszej planety. Myślę o sze-
ściu Rotarianach i Rotaractorach, któ-
rzy zostali uhonorowani jako Ludzie 
Czynu: Młodzi Innowatorzy na Rota-
ry Day w ONZ w Nairobi w Kenii, w li-
stopadzie, zostali uhonorowani za ich 

pracę nad stworzeniem nowatorskich 
rozwiązań dla trudnych wyzwań.

Wygląda na to, że dopiero wczoraj 
stanąłem na scenie w San Diego i po-
prosiłem o bycie inspiracją w waszych 
klubach, w waszych społecznościach 
i na świecie. Wasza odpowiedź była 
dla mnie inspiracją. Torowaliście dro-
gę Rotaractorom do zostania naszy-
mi przyszłymi liderami, pomagaliście 
w zakładaniu nowych klubów Rota-
ract i pracowaliście nad włączeniem 
Rotaractorów w wydarzenia Rotary 
i projekty w Waszych społecznościach. 
Ciężko pracowaliście, aby wyelimino-
wać polio, uczestnicząc w 4200 wy-
darzeniach w ponad 100 krajach pod-
czas Światowego Dnia Polio. I przez 
cały czas realizujecie projekty, które 
przynoszą trwałe zmiany w Waszych 
społecznościach i na świecie.

W tym roku widziałem również, jak 
praca Rotary na rzecz budowania 
pokoju przynosi owoce. 98 członków 
Rotary Peace Fellows, którzy studiu-
ją w naszych centrach pokojowych, 
wkrótce ukończy studia, dołączając do 
ponad 1200 innych osób w stosowaniu 
swoich umiejętności rozwiązywania 

konfliktów do problemów wymagają-
cych rozwiązań. W tym miesiącu Es-
ther i ja uczestniczyliśmy w Konwen-
cji Rotary International w niemieckim 
Hamburgu, podczas której zjednoczyli 
się ludzie wszystkich ras, narodowo-
ści, religii i środowisk, ponieważ chcą 
zmieniać życie wszystkich ludzi na 
lepsze.

Widząc, co Rotary znaczy dla ludzi 
- dla społeczności, którym służymy 
i dla samych Rotarian - pogłębiło się 
moje uczucie i podziw dla wszystkiego, 
czym Rotary jest i co robi.
Wkrótce nadejdzie czas, abyśmy Es-
ther i ja wrócili do naszego domu do 
Nassau. Kiedy tam dotrzemy, zobaczę 
rozległe morze, które otacza naszą 
wyspę i pomyślę o nieograniczonych 
możliwościach Rotary i o niesamo-
witej przyszłości, która czeka nas za 
horyzontem. Nie mogę się doczekać 
żeglowania tam z Wami.

CZERWIEC 2019
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Chwytliwe medialnie są przeciwień-
stwa typu jasne-ciemne, mądre-głupie, 
stare-nowe i niektórzy z nas próbują 
szufladkować zarówno siebie wza-
jemnie jak i poszczególne kluby np. ze 
względu na wiek. Dlatego jako stary 
stażem, a względnie młody wiekiem, 
namawiam Was do zdecydowanie in-
nego spojrzenia na Rotary, szczególnie 
w czerwcu - miesiącu przyjaźni. Spró-
bujmy wzorem krajów z długą historią 
ruchu rotariańskiego zacierać między 
nami różnice płci, wieku, pochodzenia, 
statusu czy doświadczenia i kultywo-
wać przyjaźń i koleżeństwo. Korzystaj-
my z tego co najlepsze w każdym z nas 
do realizacji celów jakie stawia przed 
nami organizacja – dbajmy o różno-
rodność i otwartość na „innych”, ale 
niekoniecznie takich samych „innych” 
jak my. Tylko prawdziwa różnorod-
ność może uchronić współczesne Rota-
ry przed nudziarstwem i skostnieniem. 

I szanujmy się wzajemnie. Nie dlatego, 
że skończyliśmy te lub inne studia, że 
mamy tytuły naukowe, że urodziliśmy 
się w jakimś roku, że pełniliśmy jakieś 
funkcje lub mamy ileś pieniędzy, ale 
dlatego i wyłącznie dlatego, że każdy 
z nas poświęca część swojego życia dla 
innych, dla realizacji lokalnych i glo-
balnych celów Rotary. W tym jesteśmy 
absolutnie równi i nikt z nas nie ma 

prawa uważać się za lepszego.  Sza-
cunku do starszych (skąd inąd nie za-
wsze zasłużonego) uczono nas w domu, 
w szkole, w relacjach zawodowych i to 
każdy z nas czuje dobrze. Pamiętajmy 
jednak, jak bardzo ważny w Rotary 
jest również szacunek do młodszych, do 
tych którzy często mają mniejszą siłę 
przebicia się ze swoją opinią. 

Jako DRR (District Rotaract Repre-
sentative) podczas kadencji 1997/98 
miałem zaszczyt odbyć z ówczesnym 
Gubernatorem, śp.  Bohdanem Ku-
rowskim wiele rozmów i dyskusji. 
Chociaż młodszy od Niego o ponad 
dwa pokolenia, zawsze czułem się 
w nich partnerem, nawet wtedy, kie-
dy ewidentnie pouczał mnie i udzie-
lał rad. Bohdan nigdy nie dawał mi 
odczuć, że jest ‚ważniejszy’, ‚starszy’, 
‚bardziej doświadczony’. Czy przez to 
stracił coś na swojej wielkości? Wręcz 
odwrotnie – stał się dla mnie prawdzi-
wym autorytetem, bo to wielka sztuka 
szacunku do młodszych, którą posiada 
niewielu „doświadczonych”. Sztuka 
NIEMÓWIENIA ‚wiem lepiej, bo je-
stem starszy’. Tę sztukę staram się po-
siąść i stosować dziś, kiedy zaczynam 
być już od niektórych starszy. Każdy 
z nas może poćwiczyć to na własnym 
klubowym poletku – bardzo Was do 
tego zachęcam.  

Rozwojowi polskiego Rotary nie słu-
ży forsowanie jakiegokolwiek modelu 
klubu. Rotary International stawia na 
elastyczność. Ostatnie lata pokazały, 
że hermetyczność (również poglądów) 
powoduje, że kluby przestają istnieć. 
Nasza organizacja powinna być silna 
różnorodnością i to również w obrębie 
każdego klubu, aby była atrakcyjna 
dla społeczności lokalnej. Dlatego pa-
trzmy na członków naszych klubów, 
na kandydatów przez pryzmat zaan-
gażowania, tego co każdy daje z sie-
bie dla organizacji, a nie płci (której 
podkreślanie jest w obecnych czasach 
po prostu niegrzeczne), narodowości 
czy przynależności do „pokolenia”. Po 
prostu działajmy, efektywnie i zawsze 
zgodnie z zasadami Rotary Interna-
tional, które są naszym głównym dro-
gowskazem.

Niech koniec rotariańskiego roku pod 
hasłem „Bądź Inspiracją”, roku 30-le-
cia Rotary w powojennej Polsce, będzie 
dla Was radosnym czasem refleksji 
oraz przygotowań do kolejnej odsłony 
budowania kapitału dobra na wszyst-
kich drogach rotariańskiej służby. 

Łukasz Grochowski
Gubernator Dystryktu 2231

O szacunku
do różnorodności
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Witajcie Kochani, 
W bieżącym numerze o tym 
co będzie się działo podczas 
wrześniowego Instytutu Ro-
tary w Gdańsku przeczyta-
cie w materiale RID Piotra 
Wygnańczuka. Polecamy 
także materiał z podpisa-
nego w Wyszehradzie przez  
DGE Małgorzatę Wojtas 
porozumienia pomiędzy 
dystryktami Rotary z Wę-
gier, Czech, Słowacji i Pol-
ski. Zapraszamy w podróż 
do Kambodży wraz z felietonem Jarosława Kowalskiego oraz 
zachęcamy do refleksji nad uczciwością przy felietonie PDG 
Janusza Potępy. Z wielką przyjemnością informuję, że nasza 
redakcja powiększyła się o trzech wspaniałych Rotarian. Są 
to: dr Maciej Krzeptowski (członek honorowy RC Szczecin) 
biolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik i pisarz, Rafał 
Fronia (członek RC Karpacz Karkonosze) maratończyk, hi-
malaista, podróżnik, zdobywca ośmiotysięczników, pisarz 
oraz Wojciech Brakowiecki (członek RC Lublin) dziennikarz 
Polskiego Radia Lublin. Witam Was serdecznie i ogromnie 
cieszę się że przyjęliście moje zaproszenie. 
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Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie

W wodach 
stanu Waszyngton 

hoduje się około 
175 milionów ryb 

rocznie.

Meksyk

Stany Zjednoczone

Grecja Japonia

Tajlandia

Stany Zjednoczone
Członkowie Rotary Club 
of Arlington w stanie 
Waszyngton usunęli ok. 3600 
kg gruzu i nierodzimych 
roślin z brzegów Portage 
Creek, dopływu rzeki 
Stillaguamish. Prace polegały 
na wyplenieniu roślinności 
inwazyjnej, w tym krzewów 
jeżyn i ostu.
„Rotarianie nauczyli się 
rozpoznawać te rośliny, aby 
jak najlepiej wykonać swoją 
pracę.” - poinformował 
kierownik projektu Jim 
Kelly, Rotarianin, który jest 
także dyrektorem robót 
publicznych w mieście. - 
„Oczyszczenie brzegów 
potoku jest bardzo ważne, 
ponieważ rzeka Stillaguamish 
wraz z jej dopływami 
nazywana jest strumieniem 
rybnym. To w jej górę 
przybywa osiem gatunków 
ryb łososiowatych, aby odbyć 
tarło.”

Meksyk
Po ciężkich ulewach 
spowodowanych powodziami 
w stanie Veracruz we 
wschodnim Meksyku 
w październiku, kluby Rotary 
z Tampico Industriales 
i Ciudad Madero Miramar 
zaangażowały swoich 
członków do pakowania 
żywności, która została 
dostarczona do Álamo, 
jednego z miast najbardziej 
dotkniętych powodzią. 
„Każda z paczek zawierała m. 
in. ryż, fasolę, cukier i mleko. 
Przyjście z pomocą sąsiadom 
jest moralnym obowiązkiem.” 
- mówi Juan Manuel Pérez, 
prezydent klubu Rotary 
Tampico Industriales. – 
„Pomaganie innym po 
katastrofach jest dosyć częste 
w Meksyku, ponieważ nasze 
okolice często nawiedzają 
kataklizmy i anomalie 
pogodowe.”

Grecja
Pożary, które w lipcu ubiegłego 
roku spustoszyły Grecję 
i przyczyniły się do znacznego 
zadymienia Aten, skłoniły 
członków Rotary Club of 
Korinthos do zaopatrzenia 
miejscowego szpitala 
w zasoby krwi. Po apelu 
Rotarian dziesiątki innych 
osób z lokalnej społeczności 
podążyły za ich przykładem 
- mówi członek klubu Rotary 
Efthymios Tsarmpos. – „Zaraz 
po tym jak wybuchała fala 
pożarów wszyscy pytali jak 
mogą pomóc, czy potrzebne 
są ubrania i jedzenie, ale 
powiedziałem, że lepiej będzie 
oddać krew, ponieważ jest to 
coś, czego nie można kupić 
a jest teraz bardzo potrzebne.” 
- wspomina Tsarmpos. – 
„Piętnastu członków klubu 
oddało krew, a po naszych 
apelach szpital w Korinthos 
otrzymał krew od 250 
dawców. Jest to pięciokrotny 
wzrost w stosunku do norm 
zazwyczaj oddawanej krwi 
w tym rejonie.” 
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Tajlandia
Aby zwiększyć możliwości 
edukacyjne dzieci 
w północnych regionach 
Tajlandii, Rotary Club of 
Maechan skoordynował 
pomoc - zarówno finansową, 
jak i organizacyjną - 
z czterech klubów w Seattle, 
District 5030 (Waszyngton) 
i Rotary Club of Magkang 
w Tajlandii. Bill Taylor 
z Rotary Club of Edmonds 
Daybreakers, kiedy 
dowiedział się od Rotarian 
w Maechan, że miejscowa 
szkoła potrzebuje 
komputerów, założył 
w Tajlandii organizację non-
profit - fundację SE Asia.
W maju 2018 r. tajskie kluby 
jako pierwsze przekazały 
46 000 USD, na wyposażenie 
czterdziestoosobowych 
pracowni komputerowych 
w nowe meble 

i sprzęt komputerowy. 
W Suksasongkraw Maechan 
School, zarządzanej przez 
rząd szkole z internatem, 
do której uczęszcza ok. 
1000 uczniów. Pracownie 
komputerowe pomogą 
w nauczaniu młodych 
ludzi takich przedmiotów 
jak grafika i wzornictwo 
przemysłowe. Każda 
stacja informatyczna 
zawiera komercyjne 
oprogramowanie 
projektowe przekazane 
przez Autodesk. „To okazja 
do nauki umiejętności, 
które dają możliwości 
zatrudnienia” - mówi Taylor. 
– „Mogą zdobyć przyzwoitą 
pracę, jeśli nauczą się tych 
technik. Będą mieli szansę 
na dobre życie.”

Japonia
Rotary E-Club w Dystrykcie 
2650 z prefektury Fukui 
zorganizował festiwal 
szczęścia dla 200 
dzieci przebywających 
w ośrodkach opiekuńczych. 
W wydarzeniu wzięły udział 
dzieci niepełnosprawne 
i pełnosprawne z ośrodków 
Fukui Kids Chorus oraz 
Wada Hachimangu Fujin 
Daiko – „Chcieliśmy dać tym 
dzieciom chwile szczęścia 
i jednocześnie poprzez 
wzajemną integrację 
pogłębić wzajemne 
zrozumienie między 
osobami niepełnosprawnymi 
i sprawnymi, także poprzez 
muzykę.” - mówi prezydent 
klubu Rotary Nobuyoshi 
Nosaka. 

| ROTARY NA ŚWIECIE

Pożary Attyki w Grecji 
pochłonęły ponad 100 
ofiar śmiertelnych.

Fo
t.

 R
ot

ar
y 

In
te

rn
at

io
na

l

Pracownie komputerowe pomogą w nauczaniu młodych ludzi takich 
przedmiotów jak grafika i wzornictwo przemysłowe
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5 kwietnia 2019 roku w Wy-
szehradzie doszło do pod-
pisania międzynarodowego 
porozumienia  o współpracy 
pomiędzy: Dystryktem 1911 
- Węgry, Dystryktem 2240 - 
Czechy i Słowacja oraz Dys-
tryktem 2231 – Polska. 

Porozumienie z polskiej stro-
ny podpisała DGE Małgo-
rzata Wojtas i popiera je 

także DGN Janusz Koziński, ze 
strony węgierskiej podpis złożył 
DGE László Kézdi oraz DGN László 
Himer  i ze strony czesko-słowac-
kiej DGE Ilja Chocholous oraz DGN 
Gabriel Vjeszt.
- Zaczynamy nowy etap współpracy 
pomiędzy naszymi dystryktami – 
powiedziała DGE Małgorzata Woj-
tas po podpisaniu porozumienia. - 
Cieszę się, że uda się nam nawiązać 
bliższe relacje z dystryktem węgier-
skim oraz ożywić współpracę z dys-

tryktem Czechy - Słowacja. Będzie 
to z pewnością okazja d opogłębie-
nia wzajemnej rotariańskiej przy-
jaźni. Już wkrótce powstanie Ko-
mitet Międzykrajowy (ICC) Polska 
- Węgry. Planujemy także współ-
pracę przy wspólnych projektach 
w formule Global Grants a także 
nawiązanie współpracy między klu-
bami Interact i mam nadzieję tak-
że Rotaract. Rotary Connects The 
World - to motto Prezydenta elekta 
RI Marka Maloney’a połączyło tak-
że nas Gubernatorów elektów. Na-
sza kultura, historia i dzieje naszych 
krajów są podobne. Mamy podobną 
mentalność a nasza gościnność jest 
znana szeroko w świecie. -  dodała 
DGE Małgorzata Wojtas.
Idea współpracy zrodziła się pod-
czas szkolenia Gubernatorów Elek-
tów do swojej kadencji. 
- Wieczorami w San Diego, siedząc 
i omawiając kolejny dzień szkole-
nia postanowiliśmy jeszcze bar-
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DGE László Kézdi podczas Seminarium 
Szkoleniowegp dla Prezydentów i Sekretarzy 

Elektów (PETS/SETS) w Debreczynie na Węgrzech

Dystrykty łączą się
we współpracy
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dziej wzmocnić współpracę i przyjaźń 
w ramach Rotary. W ubiegłym tygodniu 
pomysł przerodził się w działanie. – po-
wiedziała DGE Małgorzata Wojtas. 
Na osobiste zaproszenie DGE László 
Kézdi,  DGE Małgorzata Wojtas repre-
zentująca Dystrykt 2231 - Polska oraz 
DGE Ilja Chocholous reprezentują-
cy Dystrykt 2240 - Czechy i Słowacja 
uroczyście podpisali umowę Rotary 
Visegrad4 w historycznej sali muzeum 
w Wyszehradzie.  
Przed uroczystym podpisaniem umo-
wy gubernatorzy elekci zwiedzali ruiny 
zamku w Wyszehradzie, gdzie w 1335 
roku Polska, Węgry i Czechy podpisały 
trójstronne porozumienie.  
- To miejsce jest symboliczne dla naszych 
nacji - dodała Gubernator elekt Dystryk-
tu 2231. - To tutaj w 1335 i w 1338 roku 
władcy Polski (Kazimierz Wielki), Czech 
(Jan Luksemburczyk) i Węgier (Karol 
Andegaweński) podpisali historyczne 
porozumienie i zawarli polsko-czesko
-węgierski sojusz. Nie zapominajmy, że 
także na zamku w Wyszehradzie w 1991 
roku doszło do spotkania prezydentów 
Polski (Lecha Wałęsy), Czechosłowacji 
(Václava Havla) i premiera Węgier (Józ-
sefa Antalla). Podpisywanie naszego 
porozumienia Rotary V4 w tym samym 
historycznym miejscu nadaje mu dodat-
kowy wymiar.
Następnego dnia sygnatariusze poro-
zumienia Rotary V4, wzięli udział w Se-
minarium Szkoleniowym dla Prezyden-
tów i Sekretarzy Elektów (PETS/SETS) 
w Debreczynie na Węgrzech, gdzie 
przedstawili się zgromadzonym Rota-
rianom. 
Mamy nadzieję, że spotkanie to zapo-
czątkuje przyszłą, owocną współpracę 
między naszymi dystryktami. 
Małgorzata Wojtas,
RC Szczecin International
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Gubernatorzy elekci podczas zwiedzania ruin 
zamku w Wyszehradzie, gdzie w 1335 roku Polska, 

Węgry i Czechy podpisały trójstronne porozumienie

Dane statystyczne pokazujące wielkość dystryktów
Dystrykt Liczba klubów Liczba Rotarian

1911 Węgry 54 1159

2240 Czechy i Słowacja 74 1367

2231 Polska 80 1672
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Już po raz drugi w Polsce odbędzie 
się Instytut Rotary, czyli strefo-
wa konferencja Rotary połączona 

z szeregiem różnych seminariów w tym 
obowiązkowo GETS, czyli seminarium 
dla gubernatorów elektów. Pierwsza 
miała miejsce w Warszawie w 2009 
roku i jej głównym organizatorem był 
wtedy Dyrektor Rotary International 
Lars-Olof Fredriksson, a przewodni-
czącym Komitetu Organizacyjnego był 
PDG Andrzej Ludek.

O konferencji
Druga odbędzie się w Gdańsku 
w ostatni weekend września 2019 
roku. Będzie to również moja druga 
konferencja organizowana podczas 
tej kadencji. Pierwsza miała miejsce 
w Wilnie we wrześniu ubiegłego roku. 
Przewodniczącym Komitetu Organi-
zacyjnego Instytutu w Wilnie był PDG 
Rolandas Statulevicius a Przewodni-

czącą Komitetu Organizacyjnego In-
stytutu organizowanego w Gdańsku 
jest PDG Barbara Pawlisz.

Organizacja konferencji strefowych jest 
obowiązkiem każdego dyrektora RI. 
Głównym celem konferencji jest przeka-
zanie aktualnego planu strategicznego 
Rotary International oraz zadań związa-
nych z jego realizacją. Konferencja jest 
adresowana do wszystkich rotarian, ale 
przede wszystkim do liderów naszej or-
ganizacji. Wydarzenie to jest połączone 
z szeregiem seminariów jest naprawdę 
dobrą okazją do poznania naszej orga-
nizacji oraz jej osiągnięć globalnych.

Seminaria i mówcy
Naszej konferencji, oprócz GETS, będą 
towarzyszyć cztery seminaria, czyli se-
minarium d/s członkostwa, d/s Rotary 
Foundation, d/s wizerunku Rotary oraz 
seminarium dla gubernatorów nomi-

natów. Seminaria te będą prowadzone 
przez najlepszych trenerów z naszych 
dwóch stref. Przypominam, że nasze 
dwie strefy obejmują wszystkie kraje 
skandynawskie, kraje basenu Morza 
Bałtyckiego, Islandię, Rosję oraz Polskę.

Każdy z dyrektorów organizujących kon-
ferencję stara się zaprosić możliwie naj-
lepszych mówców z różnych krajów, taki 
jest również w moim przypadku. Mamy 
już potwierdzony udział Prezydenta Rota-
ry International Marka Maloney’a z USA 
oraz Przewodniczącego Fundacji Rotary 
Gary’ego Huanga z Tajwanu. Obydwaj są 
świetnymi mówcami i dzięki ich udziałowi 
będziemy mogli poznać z pierwszej ręki 
plany Rotary International oraz Rotary 
Foundation. Do tej dwójki dołącza Wi-
ceprezydent RI Yinka Babalola z Nigerii. 
Pozostali mówcy wywodzą się z Holandii, 
Litwy, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Bryta-
nii, Sri Lanki no i oczywiście z Polski.

Instytut Rotary w Gdańsku
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Seminaria będą odbywać się w nowo oddanym hotelu Radisson położonym na Wyspie Spichrzów w Gdańsku



Konkurs fotograficzny
dla Rotarian pod hasłem:
Rotarianie ludźmi czynu
Pokażmy siebie jako Ludzi czynu!!!
Czekamy na Wasze fotografie z działań klubowych!!!
Prześlijcie je na adres: redakcja@rotary.org.pl
do 30 października 2019 roku

Autor najlepszego zdjęcia
otrzyma nagrodę w postaci weekendu 

dla dwóch osób w Termach Warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim. Zwycięskie 
zdjęcie zostanie także opublikowane 

w magazynie Rotary Polska.

Regulamin konkursu zostanie przesłany na życzenie uczestników konkursu drogą mailową.
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Zaproszeni goście
Liczymy na powitalne przemówienia 
Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta 
Gdańska Aleksandry Dulkiewicz oraz 
Dyrektora Europejskiego Centrum So-
lidarności Bazylego Kerskiego. Pierwszy 
dzień konferencji odbędzie się właśnie 
w Europejskim Centrum Solidarno-
ści łącznie z koncertem Cappelli Ge-
danensis oraz kolacją. Pozostała część 
konferencji oraz wszystkie seminaria 
odbędą się w nowo oddanym hotelu Ra-
disson położonym na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku.

Rejestracja
Strona do rejestracji na Instytut Rotary 
została otwarta na początku kwietnia. 

W celu zachęcenia polskich rotarian do 
udziału w nim oraz w towarzyszących 
seminariach otwieramy link do rejestra-
cji na stronie Dystryktu www.rotary.
org.pl po cenach zdecydowanie konku-
rencyjnych. 
Pierwszy dzień konferencji odbędzie 
się właśnie w Europejskim Centrum 
Solidarności łącznie z koncertem Cap-
pelli Gedanensis oraz kolacją. Pozo-
stała część konferencji oraz wszystkie 
seminaria odbędą się w nowo oddanym 
hotelu Radisson położonym na Wyspie 
Spichrzów w Gdańsku.

House of Friendship 
Warto dodać, że konferencji towarzyszy 
„House of Friendship” czyli wystawa 

projektów klubowych, 
licencjonowanych sprze-
dawców regali rotariań-

skich, firmy Shelter Box oraz innych. 
Zapraszam wszystkie kluby do wykorzy-
stania tej unikalnej okazji do prezentacji 
swoich ciekawych projektów zarówno 
w celu szukania sponsorów, jak i po-
dzielenia się swoimi osiągnięciami. 

Więcej informacji na temat pro-
gramu Instytutu oraz semina-
riów, poszczególnych spikerów, 
hotelu znajdziecie na jego stronie 
www.rotaryinstitutegdansk.org

Bardzo zachęcam do udziału w poszcze-
gólnych częściach wydarzenia, gdyż 
taka okazja na pewno szybko się nie 
powtórzy, ponieważ skandynawscy dy-
rektorzy organizują instytuty raczej 
w swoich krajach. A więc do zobaczenia 
w Gdańsku!
RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia

Gdansk
Believe in the power of Rotary

InstItute & gets
zones 17&18         27-29 september 2019
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Ponad trzydziestoosobowa delega-
cja z Polski na czele z Guberna-
torem Łukaszem Grochowskim, 

Gubernator elekt Małgorzatą Woj-
tas oraz Gubernatorem nominatem Ja-
nuszem Kozińskim wzięła udział w 110 
dorocznej Konwencji Rotary Internatio-
nal w Hamburgu. Wydarzenie odbywa-
ło się w dniach 1 - 5 czerwca 2019 roku 
i wzięło w nim udział ponad 26 tysięcy 
Rotarian reprezentujących 3 605 klu-
bów z 170 krajów świata.
Jedynym z Polaków jaki reprezentuje 
nas w Zarządzie Rotary International 
jest RID Piotr Wygnańczuk.
To ogromne i międzynarodowe spo-
tkanie Rotarian w Hamburgu zmieniło 
Centrum Konferencyjno-Kongresowe 
w kulturową mozaikę, w której globalna 
sieć wolontariuszy Rotary International 
zbiera się i wymienia pomysły na to, jak 
poprawić jakość życia i przynieść pozy-
tywne i trwałe zmiany społecznościom 
na całym świecie.

Polscy Rotarianie brali udział w warsz-
tatach i wydarzeniach towarzyszących. 

Jedną z głównych korzyści z uczestnic-
twa w konwencji Rotary jest szereg tema-
tów i wyjątkowych prelegentów z całego 
świata. Podczas głównych sesji oprócz 
wielu liderów ze świata Rotary (byłych 
i obecnych prezydentów i członków Za-
rządu Rotary International, przewodni-
czących poszczególnych komitetów RI 
i Fundacji Rotary, liderów rotariańskich 
projektów realizowanych w różnych 
częściach świata a także przedstawicieli 
Rotaractu) można było posłuchać wypo-
wiedzi wspaniałych mówców, takich jak 
m. in.: dr Peter Tschentscher - pierwszy 
burmistrz wolnego i hanzeatyckiego 
miasta Hamburg, przewodniczący Se-
natu; Timotheus Hottges - CEO w Deut-
sche Telekom AG, Dr Gerd Müller - nie-
miecki federalny minister współpracy 
gospodarczej i rozwoju, Michel Zaffran - 
dyrektor ds. Zwalczania polio, Światowa 
Organizacja Zdrowia; Przewodniczący 
komitetu ds. Strategii w Globalnej Ini-
cjatywie Zwalczania Polio, Tom Sauer- 
profesor nadzwyczajny w katedrze poli-
tyki międzynarodowej na Uniwersytecie 
w Antwerpii (Belgia), Dr Ujala Nayyar 

- Inspektor Nadzoru w Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, Jeffrey Kluger - redak-
tor Time Magazine, Thato Kgatlhanye 
- założyciel i dyrektor generalny grupy 
Rethaka, Cassie Howder - wiceprezes 
ds. Sprzedaży kart handlowych Capital 
One, Daniel Flynn - dyrektor zarządza-
jący i współzałożyciel, Thankyou, Lark 
Doley - Międzynarodowy prezydent To-
astmasters International, dr Marianne 
A. Azer - członek parlamentu egipskie-
go, Patience Asiimwe - oficer mobiliza-
cji zasobów w Uganda Cancer Society.

W swoim przemówieniu prezydent Ro-
tary International Barry Rassin powie-
dział: „Służba innym jest integralną 
częścią naszej misji, czy to poprzez dzia-
łania poszczególnych klubów, priorytety 
działania Rotary czy wsparcie Fundacji 
Rotary. Jednak działaniem, które naj-
bardziej nas definiuje i jest naszą global-
ną misją, jest nieustanny cel uwolnienia 
świata od polio”.

Wraz z partnerami w Globalnej Inicjaty-
wie Zwalczania Polio (Global Polio Era-

110 Konwencja Rotary
International w Hamburgu
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Uczestnicy Konwencji Rotary International w Hamburgu



Rotary Polska | 13

| ROTARY NA ŚWIECIE

dication Initiative), Rotary osiągnęło 
99,9-procentową redukcję przypadków 
polio od początku inicjatywy, ponad 30 
lat temu. Od tego czasu członkowie Ro-
tary przeznaczyli 1,9 miliarda dolarów 
i niezliczone godziny pracy ochotników 
na ochronę ponad 2,5 miliarda dzieci 
w 122 krajach przed polio. Dziś tylko 
dwa kraje - Afganistan i Pakistan - na-
dal zgłaszają przypadki dzikiego wirusa 
polio. Rotary zobowiązuje się do zbiera-
nia 50 milionów dolarów rocznie, przy 
czym każdy dolar zostanie połączony 
z dwoma dodatkowymi dolarami dzięki 
porozumieniu z Fundacją Billa i Melin-
dy Gatesów. Łącznie z odpowiednimi 
funduszami Rotary przeznaczy w tym 
roku kolejne 102 mln USD na sfinanso-
wanie działań na rzecz zwalczania polio 
w 13 krajach.

Michel Zaffran - dyrektor ds. Zwalczania 
polio w Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) przedstawił postępy i globalne 
znaczenie inicjatywy. „Jesteśmy napraw-
dę u progu wytępienia choroby” - powie-
dział Zaffran - „Nasza odpowiedzialność 
to nic innego jak zapewnienie, że żadne 
dziecko nigdzie nie będzie ponownie 
sparaliżowane przez wirusa polio”.

Niemieccy członkowie Rotary prze-
znaczyli ponad 31 milionów USD na 
zakończenie polio, a 1 lipca 2020 roku 
Holger Knaack, właściciel firmy Kna-
ack KG zajmującej się nieruchomościa-
mi, będzie nadzorował ten wysiłek jako 
pierwszy Niemiec, który będzie pełnił 
funkcję prezydenta Rotary Internatio-
nal. Podczas Konwencji Holger Knaack 
powiedział: „Jestem zaszczycony zaufa-

niem i poparciem 1,2 miliona członków 
Rotary. Jako prezydent planuję wyróż-
nić najlepsze, co Rotary ma do zaofero-
wania, aby ludzie z różnych środowisk 
mogli widzieć siebie w naszej służbie 
i działaniach”.

4 czerwca jedna z sesji seminaryjnych 
na temat budowania pokoju na świecie 
jednymi z panelistów obok PRID Petera 
Offera z Wielkiej Brytanii i RPIC Leifa 
Fritsdala z Danii, byli przedstawiciele 
naszego Dystryktu ARPIC Mark Kraw-
czyński i dr Małgorzata Karczmarzyk.

Sesja seminaryjna w Hamburgu pod 
hasłem „Tworzenie społeczeństwa bu-
dującego pokój” pokazywała zmiany 
w Polsce i Australii w ciągu ostatnich 50 
lat. Mark Krawczyński pokazał w swojej 
prezentacji jak dwa kraje na przeciw-
nych krańcach świata, które doświad-
czyły w swojej historii długich okresów 
problemów oraz konfliktów i na bazie 
tych trudnych doświadczeń potrafiły 
budować pokój. Polskie społeczeństwo 
potrafiło zjednoczyć się w odbudowie 
kraju po zniszczeniach w czasie obu wo-
jen światowych. Na zakończenie odbyły 
się warsztaty „Wizualne Dialogi” autor-
stwa dr Małgorzaty Karczmarzyk, które 
pokazały, że możliwe jest odwrócenie 
ludzkiej mentalności od negatywności 
w kierunku nowych kreatywnych i kon-
struktywnych pomysłów poprzez ryso-
wanie nadziei na przyszłość i powrót 
marzeń z dzieciństwa. Uczestnicy warsz-
tatów w podgrupach tworzyli kreatywną 
grafikę, która zaowocowała pozytywną 
wymianą doświadczeń i budowaniem 
mostów między kulturami, bez ograni-
czeń spowodowanych różnicami między 
tradycyjnymi językami. Jak podkreślił 
po wydarzeniu Mark Krawczyński: – 
Wierzymy, że może to być pierwszy krok 
w budowaniu pokoju i zrozumienia mię-
dzy różnymi społeczeństwami.

Nad dobrą organizacją oraz komuni-
kacją pomiędzy polskimi uczestnikami 
Konwencji czuwał Maciej Pawlisz peł-
nomocnik Gubernatora ds. Konwencji 
w Hamburgu.

110 Konwencja w Hamburgu przeszła 
już do historii, jednak członkom Rotary 
zostaną wspomnienia i nowe spostrze-
żenia na temat sposobów poprawy życia 
i pozytywnych, trwałych zmian w spo-
łecznościach na całym świecie.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
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Najważniejszym z Polaków jaki reprezentuje nas w Zarządzie 
Rotary International jest RID Piotr Wygnańczuk

Część polskiej delegacji Rotarian podczas 
jednej z sesji plenarnych w Centrum 

Konferencyjno-Kongresowym w Hamburgu
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Wrażenia uczestników, 
którzy po raz pierwszy 
uczestniczyli w konwencji 
Rotary International. 

Krystyna 
Baj-Pawluk, 
RC Gorzów 
Wielkopolski

To była pierwsza Konwencja Rotary, 
w której wzięłam udział. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem rozmachu, logi-
styki i atmosfery tego wydarzenia.
Najważniejsze jest dla mnie to, że 
miałam okazję porozmawiać z rota-
rianami z całego świata, o ich priory-
tetach w działaniu, problemach i klu-
bowych planach na przyszłość. Sesje 
ogólne były prowadzone z energią 
i optymizmem. A prezydent RI Barry 
Rasin - co za mówca!!!
Wielką inspiracją były dla mnie spo-
tkania związane z wymianą młodzie-
ży. Podczas jednej z sesji przysiadł się 
do nas Tajwańczyk. Powiedziałam 
mu że wysyłamy na Tajwan uczennicę 
z Gorzowa. A on na to: „Tak, to do mnie 
przylatuje Matylda z Gorzowa”. 26 ty-
sięcy ludzi na Konwencji, a my spotyka-
liśmy się przy jednym stole. Co za fanta-
styczny przypadek!!!
Nie można pominąć sesji prowadzonej 
przez Marka Krawczyńskiego, który ni-
gdy nie zapomina o promowaniu Polski 
w świecie. Pełen szacunek dla Niego!
Podobał mi się też House of Friend-
ship, gdzie można było zainspirować 
się pomysłami działań klubów z całego 
świata. Wspaniała pozytywna energia, 
świetny kontakt z uczestnikami Kon-
wencji, uśmiech na twarzach rotarian 
spotykanych podczas spacerów po 
Hamburgu - niezapomniane wrażenia! 
Zachęcam wszystkich do udziału w ko-
lejnych Konwencjach.

Hasan Ciftci,
RC Gdańsk
Centrum

Konwencja Rotary International 
w Hamburgu przyniosła niesamowite 
wrażenia. Uczestniczyli w niej rotaria-
nie z całego świata. Wszyscy tryskali 
optymizmem. Rotary połączyło świat. 
Miałem okazję poznania wielu wspa-
niałych osób a podczas sesji plenar-
nych zdobyłem nową wiedzę na temat 
działań Rotary. 

Trener 
Dystryktu 
Angelika 
Przeździęk, 
RC Warszawa-Józefów 

Konwencja w Hamburgu była pierw-
szą, na która miałam okazję wyjechać. 
Na pewno ilość ludzi robi ogromne wra-
żenie. Miałam okazję poznać Rotarianki 
i Rotarian z różnych zakątków świata. 
Energia i zaangażowanie we wspólny 
cel nadawało kierunek naszym rozmo-
wom i spotkaniom. Zobaczyłam wiele 
inicjatyw, które naprawdę okazały się 
inspiracją do nowych pomysłów także 
dla mnie. Z mojego punktu widzenia to 
ogromne przedsięwzięcie logistyczne. 
Dobrze, że w informacji „O czym po-
winieneś wiedzieć przed przyjazdem” 
było zalecenie wzięcia wygodnych bu-
tów, bo chodzenia było niezwykle dużo. 
Gdyby ilość kroków przekładała się na 
pieniądze, to Rotary Foundation na 
pewno wzbogaciłoby się o kolejnych 
kilka milionów.

Mariusz 
Jabłoński, 
sekretarz
RC Kielce

Konwencja Rotary International 
w Hamburgu z pewnością zosta-
nie w mojej pamięci do końca życia. 
Wszyscy, którzy kochają służyć na 
rzecz innych ponad własną korzyść 
mieli okazję spotkać się oraz doświad-
czyć niesamowitych wrażeń podczas 
wspólnych sesji, szkoleń oraz eventów. 
W trakcie kilkudniowej Konwencji, 
wielokrotnie uczestniczyłem w różne-
go rodzaju szkoleniach, na których ob-
serwowałem trenerów posiadających 
dużą wiedzę, empatię i profesjonalizm. 
Wielokulturowość, wielonarodowość, 
otwartość i brak podziałów wśród 
wszystkich uczestników napawa mnie 
dumą oraz daje energię do aktywności 
w Rotary. Tego wszystkiego doświad-
czyłem jako uczestnik mojej pierwszej 
rotariańskiej konwencji.

Małgorzata 
i Wojciech 
Walach,
RC Koszalin

Był to dla nas fantastyczny czas nie-
zwykłych doznań. Cały świat zbratany 
w idei służby dla słabszych i potrzebu-
jących, ponad własne interesy. Świat 
kolorowy, optymistyczny, przyjazny 
i absolutnie nastawiony na kontakt. 
Pierwszy raz byliśmy na Konwen-
cji i na pewno na długo pozostanie to 
w naszej pamięci. Czuliśmy że jeste-
śmy wyjątkowi… jesteśmy rodziną 
Rotary!!! Poznaliśmy mnóstwo fanta-
stycznych rotarian z Polski i ze świata. 
Otrzymaliśmy wiele inspiracji i tzw. 
motywację do działania. Jesteśmy 
przeszczęśliwi że mieliśmy możliwość 
uczestnictwa w tak wspaniałym wyda-
rzeniu pełnym energii i optymizmu. 

Irma 
Kamińska, 
RC Olsztyn 
Varmia

To była moje pierwsza Konwencja Ro-
tary International i muszę przyznać że 
było to ciekawe i bardzo inspirujące 
wydarzenie. Szczególnie podobało mi 
się wystąpienie australijczyka Daniela 
Flynna, współzałożyciela firmy Than-
kyou, który w wieku poniżej 30 lat 
jest jednym z najlepiej prosperujących 
przedsiębiorców w Australii. Thankyou 
przeznaczyło ponad 5,8 mln USD na po-
moc w likwidacji globalnego ubóstwa. 
Ten wykład pokazał mi że wszystko 
jest możliwe jeśli się jest wystarczająco 
upartym i nie patrzy na obecny sposób 
prowadzenia biznesu. Także prezen-
towane projekty były naprawdę nie-
samowite, szczególnie Shelter Box czy 
woda w Afryce. Podobała mi się glo-
balna skala myślenia, nie tylko lokalne 
małe projekty. Podczas pobytu w Ham-
burgu udało nam się spotkać z kluba-
mi, które wsparły nasz grant globalny 
nawet nas nie znając. Teraz mamy już 
lepszy kontakt. 

Co mnie zainspirowało
podczas Konwencji? 



Rotary Polska | 15

| NASZE PROJEKTY

RC Warszawa Wilanów powstał 
w 1995 roku jako klub anglo-
języczny, skupiający się głów-

nie na społeczności międzynarodowej. 
W szczytowym momencie liczyliśmy po-
nad 40 członków. Zmiany w gospodarce 
i zastąpienie Polakami zagranicznych 
menedżerów doprowadziły do   znacznej 
utraty członków. Oprócz tej fluktuacji 
mamy do czynienia - podobnie jak więk-
szość klubów - z kurczącym się zaintere-
sowaniem ideą Rotary i związaną z tym 
redukcją członków.

Odkąd rozpoczęliśmy nasz projekt, 
pomocy ludziom z parafii katolickiej 
Nyabyeya w Masindi w Ugandzie, któ-
ra niegdyś udzielała schronienia pol-
skim uchodźcom uciekającym w 1942 
r. z gułagów na Syberii, zauważyliśmy, 
że zatrzymał się trend utraty lub nie-
możności zatrzymania członków. Pro-
jekt łączy polską historię i rzeczywiste 
problemy globalne, takie jak brak edu-
kacji i związane z tym kwestie migracji. 
Nasza solidarność z ludźmi, którzy byli 
bardzo biedni i dzielili się tym co mie-
li z polskimi uchodźcami uciekającymi 
przed brutalną wojną w Europie, ma 
uderzający efekt uboczny: zdobyliśmy 
nowych członków i rzeczywiście bardzo 
szybko zintegrowaliśmy ich z naszym 
klubem.

Nasze doświadczenie pokazuje, że ten 
niepowtarzalny projekt transgraniczny 
z jego złożonymi i wielorakimi potrze-
bami, przyciąga zarówno obecnych jak 
i nowych członków. Złożoność sprawia, 
że   dla wszystkich członków, bardziej 
atrakcyjne staje się ich zaangażowanie 
i wykorzystanie swojej unikalnej wiedzy, 
doświadczeń i kontaktów, z korzyścią dla 
projektu. Każdy, kto chce, może przyczy-
nić się do sukcesu projektu. Prowadzi 
to do wysokiego poziomu identyfikacji 
i satysfakcji, ponieważ członkowie stają 
się częścią czegoś naprawdę wyjątkowe-
go. W związku z tym projekt żyje dzięki 
zaangażowaniu jego uczestników i ich 
wyjątkowym umiejętnościom; w rze-
czywistości ma bardzo pozytywny efekt 
„budowania klubu”. Ambitne cele można 
osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy zaan-
gażowani współpracują i wykorzystują 
wszystkie dostępne zasoby.

Oprócz tego poznaliśmy wielu innych 
Rotarian w Polsce i za granicą, przedsta-
wicieli rządów, sponsorów, pomocników 
i darczyńców podczas naszych prezen-
tacji projektu. Zapraszamy wszystkich 
do rozważenia wsparcia dla projektu. 
Ludzie w Nyabyeya zasługują na naszą 
solidarność. Bez nich wiele tysięcy kobiet 
i dzieci zginęłoby w sowieckich gułagach.
Matthias Renz, RC Warszawa Wilanów

Informacje o projekcie:

Sytuacja
• W 1942 r. około 3.600 Polskich 
uchodźców z Syberii zostało 
osiedlonych w wiosce Nyabyeya 
w Ugandzie, gdzie mieszkali do 1948 
roku lub później
• Ta grupa wybudowała na niewielkim 
obszarze wyciętej dżungli, domki, dom 
kultury  i kościół katolicki. Budynki 
i infrastruktura przetrwały do dziś 
razem z kościołem
• Uganda ma najniższą średnią wieku 
na świecie. 48% poniżej 14 lat. Średnia 
to 16 lat
• Bezrobocie młodzieży jest wielkim 
problemem w Ugandzie: dla 
roczników 15-24 lat wynosi 83%

Co możemy robić?
• Wysyłać specjalistów (wolontariuszy) 
wraz ze sprzętem, na trzy do sześciu 
miesięcy,  aby zapewnić młodym 
ludziom szkolenie w zakresie 
podstawowych umiejętności 
rzemieślniczych, w ten sposób 
umożliwiając im znalezienie 
pracy, świadczenie usług na rzecz 
społeczności i szkolenie ich do 
nauczania innych
• Zbierać i wysyłać do Nyabyeya 
bardzo potrzebne towary, takie 
jak odzież, podstawowy  i sprzęt 
specjalistyczny, artykuły gospodarstwa 
domowego, artykuły codziennego 
użytku, meble, artykuły szkolne, 
zabawki itd.
• Wspierać renowację kościoła 
katolickiego, grobów, budynków 
administracyjnych  i domów 
pozostawionych przez polskich 
uchodźców.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie 
i pomóc ludziom z Nyabyeya, którym 
zawdzięczamy  tak wiele, skontaktuj 
się z nami.
matthias Renz, wiceprezydent RC 
warszawa wilanów, tel. +48 601 
934 052, email: mr@primaporta-
antiquities.com.
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Zapraszamy kluby do rozważenia wsparcia dla projektu. 
Ludzie w Nyabyeya zasługują na naszą solidarność

RC WARSZAWA WILANóW

Nyabyeya zmieniła nasze 
serca - i nasz klub
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Rotary Club Olsztyn Varmia reali-
zuje projekt grantu globalnego 
o nazwie Kuchnia Społeczna: kur-

sy gastronomiczne i przedsiębiorczości. 
Projekt obejmuje wyposażenie Kuchni 
Społecznej w niezbędny sprzęt do prowa-
dzenia szkoleń zawodowych, związanych 
z gastronomią oraz przedsiębiorczością. 
Łącznie zakupiony zostanie sprzęt o war-
tości około 218 tys. złotych. 

Co to jest Kuchnia Społeczna?
Kuchnia Społeczna, to miejsce, gdzie 
Bank Żywności w Olsztynie będzie 
szkolił społeczeństwo w zakresie żywie-
nia oraz niemarnowania jedzenia, tu 
również osoby bezrobotne będą mogły 
zdobyć nowe kwalifikacje poprzez kur-
sy zawodowe w obszarach związanych 
z gastronomią. Dzięki tym szkoleniom 
zwiększą się ich szanse na powrót na 
rynek pracy. Poza szkoleniami osoby te 
otrzymają kompleksowe wsparcie, aby 
efektywnie dopasować indywidualne 
predyspozycje do ofert pracy. 
Kuchnia Społeczna jest częścią większe-
go programu o nazwie Kuźnia Społecz-
na, realizowanego przez Bank Żywności 
w Olsztynie, który ma na celu: wzmoc-
nienie lokalnej i regionalnej gospo-
darki poprzez utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości społecznej, realiza-
cję projektów wzmacniających osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym 
i bezrobociem, prowadzenie działal-
ności edukacyjnej w zakresie przeciw-
działania marnotrawieniu żywności 
i odpowiedniemu żywieniu, zapewnie-
nie posiłków osobom potrzebującym. 
W wyniku tego projektu Bank Żywno-
ści w Olsztynie będzie mógł prowadzić 
profesjonalne szkolenia z zakresu ga-
stronomii oraz zwiększyć liczbę szkoleń 
dla dzieci, osób starszych oraz bezrobot-
nych. Planuje się prowadzenie średnio 
16 szkoleń na miesiąc, w których uczest-
niczyć będzie około 180 osób.

Jak to się zaczęło?
RC Olsztyn Varmia współpracuje z Ban-
kiem Żywności w Olsztynie od początku 
swojego istnienia, wspierając program 

dożywiania dzieci, akcje zbiórki żywno-
ści. Pierwszą wspólną akcją jaką zorga-
nizowano razem był I Charytatywny Bal 
Halloween w Olsztynie, właśnie w maga-
zynie Banku Żywności, który to zostanie 
przekształcony m.in. na Kuchnię Spo-
łeczną. Choć miejsce było bardzo niety-
powe, wspaniale wpisywało się w klimat 
balu Halloween, a pierwsza edycja balu 
okazała się takim sukcesem, że jest to 
jedno z najlepszych wydarzeń w mieście 
(w tym roku odbędzie się już szósta edy-
cja). Kolejne wspólne akcje były tylko 
kwestią czasu. Bank Żywności rozpoczy-
nał prace nad projektem Kuźni Społecz-
nej właśnie w magazynach Banku i jako 
RC Olsztyn Varmia członkowie zdecydo-
wali się wesprzeć tę ideę. 

Kolejny milowy krok
Drugim milowym krokiem tego pro-
jektu była kolacja w słynnej Anatewce 
w Łodzi podczas konferencji Dystryktu 
w 2018 roku. Tam członkinie klubu Var-
mia poznały Piotra Fabisia z RC Berlin 
Zitadelle, który uwierzył w klub i pomysł 
projektu jako grant globalny. W krótkim 
czasie potwierdził pierwsze zagraniczne 
wsparcie w wysokości 1000 Euro. 
W RC Olsztyn Varmia uwierzył również 
nasz dystrykt za pośrednictwem Ja-

Kuchnia Społeczna w Olsztynie
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Prace nad realizacją projektu są w toku
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Wizualizacja projektu Kuchnia Społeczna. Już niedługo w takich wnętrzach Bank Żywności 
w Olsztynie będzie szkolił społeczeństwo w zakresie żywienia oraz niemarnowania jedzenia

RC OLSZTyN vARMIA
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nusza Lisieckiego, oferując nam 2000 
USD wsparcia, jeżeli tylko klubowi uda 
się zgromadzić wszystkie wymagane 
fundusze.

Pomógł pierwszy 
klub Rotary na świecie
Kolejne kroki nie były już tak łatwe. 
Zaczęto uruchamiać skromne znajo-
mości w ramach Rotary. Bank Żywno-
ści ze swojej strony również próbował 
nawiązać międzynarodowe kontakty, 
szczególnie tam, gdzie istniał kontakt 
rotariański. W ten sposób nawiązano 
kontakt i otrzymano wsparcie z RC Chi-
cago One. Jak się okazało – na co także 
nazwa wskazuje nazwa – jest to pierw-
szy utworzony klub Rotary na świecie. 
Nadal szukano możliwości przekonania 

do projektu klubów z zagranicy. Okazja 
nadarzyła się podczas Instytutu Rotary 
w Wilnie, znajdującego się tylko 400 km 
od Olsztyna. Dwuosobowa delegacja na-
szego klubu, prezydent obecnej kadencji 
Anna Konopielko-Gołaś oraz past prezy-
dent Wojciech Sypko, pojechali prezen-
tować nasz projekt. Niedługo po konfe-
rencji RC Kalmar ze Szwecji zdecydował 
się wesprzeć grant. 

Kluby z miast 
partnerskich Olsztyna 
Nadal brakowało sporo funduszy, szcze-
gólnie wśród klubów zagranicznych, 
skąd musi pochodzić minimum 30% 
wszystkich środków. Kolejnym dobrym 
pomysłem, jak nawiązać współpracę 
z innymi klubami, było napisanie do 

klubów mieszczących się w miastach 
partnerskich Olsztyna. Pierwsze kon-
takty e-mailowe przerodziły się osta-
tecznie w wizytę na naszej klubowej 
wigilii. Wigilia – typowa dla RC Olsztyn 
Varmia – przygotowywana własnoręcz-
nie, gwarna i rodzinna, zmiękczyła serce 
Prezydenta klubu z RC Osnabruck-Mit-
te. Wkrótce dołączył do wsparcia finan-
sowego również klub RC Gelsenkirchen 
Beur, również z miasta partnerskiego. 
Wydawało się, że jest blisko domknię-
cia budżetu, ale nadal brakowało 2500 
USD z klubów zagranicznych. Pomysłów 
brakowało, a czas upływał nieubłaganie. 
I jak w filmie „Batman” czy „Superman”, 
pojawił się ON – RID Piotr Wygnańczuk 
i otworzył przed klubem świat, a dokładnie 
dystrykt z Indii oraz dystrykt i klub z USA! 
Kluby i dystrykty uczestniczące w pro-
jekcie Kuchnia Społeczna, w sumie 8 
klubów w tym 6 zagranicznych oraz 6 
dystryktów: RC Berlin Zitadelle, RC 
Osnabruck Mitte, RC Gelsenkirchen
-Beur, RC Kalmar, RC Chicago One, RC 
Mayville, RC Olsztyn, RC Olsztyn Var-
mia, DDF Polska, DDF Niemcy 1940, 
DDF Niemcy 1850, DDF Indie 3000, 
DDF Szwecja 2410, DDF USA 6250. 

Akcje RC Olsztyn Varmia
W wyniku licznych działań charytatyw-
nych klub zebrał w sumie prawie 16 tysię-
cy USD. Środki te pochodziły w głównej 
mierze z Charytatywnych Balów Hallo-
ween, jak również z naszej drugiej fla-
gowej akcji: sztafety integracyjnej „O co 
biega?”. Wspólnie z Bankiem Żywności 
zorganizowano także kilka wydarzeń 
charytatywnych, jak spektakl teatralny, 
alternatywne targi ślubne czy tegoroczny 
bal rotariański. Zgromadzone pieniądze 
udało się pomnożyć wielokrotnie przez 
zaangażowanie innych klubów i dystryk-
tów oraz wkład Rotary Foundation. 

Co dalej?
Obecnie klub czeka na rozpoczęcie pro-
jektu, analizuje oferty i w krótkim czasie 
po otrzymaniu środków finansowych 
przystąpi do zakupu sprzętu. Realizacja 
grantu ma odbyć się w miesiącach maj-
lipiec 2019. Następnie Bank Żywności 
rozpocznie działania edukacyjne oraz 
cykl szkoleń dla bezrobotnych. RC Olsz-
tyn Varmia będzie wspierać i monitoro-
wać szkolenia przez okres około 2 lat. Po 
tym czasie Bank Żywności będzie reali-
zował dalsze szkolenia już samodzielnie.
Irma Kamińska, RC Olsztyn Varmia
Rotary Foundation Club Officer
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Stan przed, w trakcie i po realizacji Grantu Globalnego Kuchnia Społeczna
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Koncert Pamięci Karola
Koncert „Pamięci Karola” odbył się 24 kwiet-
nia 2019 r. w białostockiej Kawiarni Muzycz-
nej Fama. Dzięki organizacji tego wydarzenia 
udało się zebrać ponad 12 000 złotych na 
rzecz edukacji pięcioletniej córeczki zmarłego 
niedawno artysty.
Karol Sypytkowski był kontrabasistą, kompo-
zytorem, gitarzystą basowym. Współtworzył 
The Consonance Trio, prowadził studio na-
grań Bass Studio, uczył gry na gitarze. Współ-
pracował z licznymi zespołami muzycznymi, 
tworzył także muzykę do filmu, którego akcja 
dzieje się w Białymstoku - Czarna dama. Mu-
zycy z zespołu The Consonance Trio postano-
wili raz jeszcze zagrać jego utwory i powspo-
minać wspólne koncerty.
RC Białystok podjął się organizacji tego przed-
sięwzięcia, ale wolontariusze, którzy przyłą-
czyli się do naszych działań byli nieocenieni.  
Wszystko zaczęło się od tego, że The Cosonance Trio, za pośrednictwem Jerzego Koby z RC Łódź i Tomasza Michalika 
z RC Białystok zgłosiło potrzebę zaistnienia tego wydarzenia i dalej potoczyło się samo. Joanna i Roman Sztrom z Kawiarni 
Muzycznej Fama udostępnili salę, muzycy zorganizowali koncert zapraszając do projektu zaprzyjaźnionych artystów, Je-
rzy Koba przygotował piękny plakat, Katarzyna Garłukiewicz (piosenkarka) z Jolantą Czemiel (RC Białystok) i Agnieszką 
Konopelko (nasza najlepsza wolontariuszka z doktoratem) zorganizowały licytację, którą poprowadził Krzysztof Szubzda 
(kabareciarz), a w licytacji pomagała także młodzież z Interact Białystok z Olgą Melcer na czele. Publiczność dopisała, 
rozeszło się ponad 150 cegiełek. 
Koncert był także transmitowany na żywo przez specjalnie ustawiony kanał na naszym Fanpage RC Białystok. Transmisję 
przygotował i od strony technicznej poprowadził Maciej Dziemiańczuk z Dziemian Productions. Dzięki organizacji tego 
wydarzenia udało się zebrać ponad 12 000 złotych na rzecz edukacji pięcioletniej córeczki zmarłego niedawno artysty. 
Dziękujemy. 
Jola Czemiel, Tomasz Michalik RC Białystok

Umowa partnerska z Litwą 
i bal charytatywny
Rotary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński podpisał 
umowę partnerską z litewskim Rotary Clubem Druskien-
niki. Uroczyste podpisanie dokumentu miało miejsce 2 
marca 2019 roku w Sali Kopernikowskiej Hotelu Krasic-
ki w Lidzbarku Warmińskim. Tego samego dnia odbył się 
XXI Charytatywny Bal Rotary organizowany przez RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński.
Prezydenci Klubów w osobach: Vytautas Kuneika z RC Druskienniki i Stanisław Andrzejewski z RC Bartoszyce-Lidzbark 
Warmiński podpisali umowę partnerską zmierzającą do dalszego porozumienia międzynarodowego i dobrej woli, poprzez 
długotrwałą wspólnotę i międzynarodową służbę. 
W spotkaniu z okazji podpisania dokumentu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Jacek Protas – honorowy członek RC Bar-
toszyce-Lidzbark Warmiński, burmistrz miasta Druskienniki z Litwy, członkowie RC Druskienniki, członkowie RC Vilka-
viszkis z Litwy oraz przedstawiciele RC Szczecin Centrum i e-Club Poland Hansa z Gdańska.
W Balu uczestniczyli nasi Goście z RC Druskienniki, RC Vilkaviszkis, RC Szczecin Centrum, e-Club Poland Hansa z Gdań-
ska, Rotarianie z Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego oraz zaproszeni goście – sympatycy Rotary. Zgromadzone podczas 
balu środki finansowe zasilą budżet grantów oraz umożliwią realizację projektów pomocowych dla naszych społeczności 
lokalnych. Stanisław Andrzejewski, RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński
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RC bIAłySTOK

RC bARTOSZyCE-LIDZbARK WARMIńSKI

Koncert „Pamięci Karola” odbył się 
w białostockiej Kawiarni Muzycznej Fama

Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce  
w Sali Kopernikowskiej Hotelu Krasicki 
w Lidzbarku Warmińskim
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Rotary Club Bydgoszcz Brda 
jest niewielkim klubem, któ-
ry może pochwalić się długo-

letnią już tradycją pomagania m.in. 
bydgoskiej placówce MONAR i Mło-
dzieżowemu Ośrodkowi Wychowaw-
czemu w Samostrzelu. 
W 2005 roku rozpoczęliśmy współpra-
cę ze Stowarzyszeniem MONAR. Kie-
dy miasto przyznało Stowarzyszeniu 
zniszczony na skutek pożaru budynek 
przy ul. Świętej Trójcy 15 w Bydgosz-
czy, wyraziliśmy chęć pomocy, do koń-
ca nie zdając sobie sprawy z ogromu 
nakładów, które trzeba ponieść, aby 
wyremontować siedzibę dzisiejszej Po-
radni Profilaktyczno-Konsultacyjnej. 
Włączyliśmy się do akcji, wykorzystu-
jąc potencjał własnych firm. Dodat-
kowo przeznaczaliśmy na jej potrzeby 
dochód z wydarzeń karnawałowych.  
Koleżanka architektka zinwentaryzo-
wała nieruchomość i opracowała plan 
jej przebudowy i adaptacji. Wykona-
liśmy nowy dach, wyremontowaliśmy 
klatkę schodową, toalety, wymienili-
śmy okna, zmodernizowaliśmy ogrze-
wanie, ociepliliśmy i pomalowaliśmy 
cały budynek. Ponadto wyposażyliśmy 
poradnię w meble i komputery. Łącz-
ny koszt szacujemy na ponad 170 tys. 
zł. Remont budynku zakończyliśmy 
w 2017 roku. Wierzymy, że będzie słu-
żył mieszkańcom przez długie lata, ale 
już bez naszego wsparcia.

Możemy pochwalić się również kilko-
ma innymi, mniejszymi inicjatywami, 
które finansujemy dzięki naszej cyklicz-
nej akcji charytatywnej, jaką jest Piknik 

Ziemniaczany, który od pięciu lat odby-
wa się jesienią w podbydgoskim Myślę-
cinku. W 2018 roku zorganizowaliśmy 
go wspólnie z panem Markiem Cha-
mera z Bydgoskiego Klubu Golfowego. 
Dzięki nowej lokalizacji przyciągnęli-
śmy większą liczbę amatorów potraw 
z ziemniaków.

Jednak najważniejszym projektem RC 
Bydgoszcz Brda jest nasza pomoc na 
rzecz placówki resocjalizacyjno-wycho-
wawczej w Samostrzelu, w której kilka-
dziesiąt dziewcząt ma możliwość ukoń-
czenia szkoły i zdobycia zawodu. Nasze 
wsparcie obejmuje wielorakie działania 
(kupowaliśmy środki higieny, spon-
sorowaliśmy wycieczkę, zbieraliśmy 
i naprawialiśmy stare rowery, pomaga-
liśmy wyposażyć pracownię krawiecką, 
rozprowadzaliśmy wyroby rękodziel-
nicze, zaopatrywaliśmy wychowanki 
w odzież i każdego roku uczestniczy-
my w wigilii Bożego Narodzenia, kiedy 
to podopieczne Ośrodka otrzymują od 
nas wartościowe paczki świąteczne). 
Wychowanki zmieniają się, a nasz klub 
Rotary trwa przy Ośrodku już 15 lat. 

Ponieważ dwie koleżanki z naszego klu-
bu (Hanka Rak, Elżbieta Nowikiewicz) 
są członkiniami sekcji polskiej Między-
krajowego Komitetu Polska-Niemcy, 
zależało nam na nawiązaniu trwałych 
kontaktów z przyjaciółmi z klubów 
niemieckich. Dzięki pomocy Romana 
Rogozińskiego z RC Szczecin udało się 
znaleźć na terenie Niemiec partnerski 
klub Rotary, z którym rozpoczęliśmy 
współpracę.

Przyjaciele z Ludwigslust, którzy na 
przełomie kwietnia i maja 2018 roku 
przyjechali do Bydgoszczy, byli po wra-
żeniem, że tak niewielki klub ma tak 
wielki dorobek. Nasze zaangażowanie 
w pomoc dla Samostrzela, styl pracy 
pani dyrektor Bożeny Ilnickiej oraz na-
uczycieli i wychowawców kierowanego 
przez nią Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego, zwróciły uwagę naszych 
niemieckich partnerów, którzy posta-
nowili włączyć się w nasz projekt. 

Gdy w grudniu 2018 po raz drugi 
odwiedzałyśmy Ludwigslust, poje-
chałyśmy już w nowej roli. Miałyśmy 
swój udział w organizacji tamtejszego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, któ-
ry w tym uroczym meklemburskim 
miasteczku odbywa się rokrocznie 
w pierwszy weekend adwentu. Głów-
nym akcentem Jarmarku jest trady-
cyjnie sprzedaż grzanego wina, dzięki 
której Rotarianie z Ludwigslust po-
zyskują środki na finansowanie wła-
snych inicjatyw charytatywnych. Tym 
razem w ofercie rotariańskiego stoiska 
znalazły się również wyroby rękodziel-
nicze z Polski, wykonane przez pod-
opiecznych Ośrodka w Samostrzelu. 
Bożonarodzeniowe figurki z drewna 
i pluszaki znalazły tam wielu nabyw-
ców. Sprzedano wszystkie przywie-
zione z Polski przedmioty, a dochód 
w wysokości prawie 700 Euro oraz 
kolejne 300 Euro od RC Ludwigslust 
pozwolą na zakup plotera dla Ośrodka 
w Samostrzelu.
Elżbieta Nowikiewicz,
RC Bydgoszcz Brda
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RC byDGOSZCZ bRDA

Delegacja RC Bydgoszcz Brda podczas Jarmarku w Ludwigslust

Figurki z drewna i pluszaki  wykonane 
przez podopiecznych Ośrodka 
w Samostrzelu znalazły wielu nabywców

Inspiruje nas chęć pomagania
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Rotarianie dzieciom
Finał 24 Charytatywnego Balu Rotary miał miejsce w Szko-
le Podstawowej nr 4 w Świnoujściu. 11 marca 2019 r. grupa 
rotarian z RC Świnoujście uroczyście przekazała zebrane 
w czasie balu środki finansowe, w wysokości 18 600 zł, na 
ręce Dyrektor szkoły Agnieszki Adamczyk. 
Charytatywny Bal Rotary odbył się w Świnoujściu w Hote-
lu Radisson Blu, a wśród licznych gości dużą grupę stano-
wili koledzy i koleżanki z dwóch zaprzyjaźnionych klubów 
Rotary z Niemiec: RC Usedom i RC Anklam. W gronie 
rotarian byli również goście z Dani z RC Christianshavn
-Slotsholmen (Kopenhaga). 
Celem balu było pozyskanie środków finansowych na 
wsparcie Szkoły Publicznej nr 4 z Oddziałami Integracyj-
nymi w zakresie wyposażenia Sali Doświadczania Świata 
(terapii Snoezelen) w pełnym jego zakresie. W trakcie balu 
odbyła się również licytacja 8 rysunków dzieci z oddziałów 
integracyjnych. 
Podczas przekazania środków na rzecz szkoły, rotarianie 
wspólnie z dyrekcją placówki i przewodniczącym Rady 
Rodziców omawiali plany dotyczące najbliższego przed-
sięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. 
Mirosław Jędrak, RC Świnoujście

Piknik dla dzieci 
W sobotę 1 września 2018 roku w Agroskałce w Przyby-
nowie rotarianie z RC Częstochowa razem z firmą Iner-
gis S.A. zorganizowali piknik dla dzieci będących pod 
opieką Hospicjum „Dar Serca”. Zabawy było mnóstwo, 
dzieci uśmiechnięte i szczęśliwe. Było zwiedzanie pięk-
nego mini zoo, jazda kolejką „Jurajski Express”, zabawy 
na tzw. „dmuchańcach” i wspaniałe jedzenie. Podczas 
warsztatów „skąd się bierze mleko” dzieci miały okazję 
nauczyć się sztuki dojenia krowy oraz samodzielnie wy-
rabiały masło a potem chętnie zajadały własnoręcznie 
przygotowane „specjały”. Liczne konkursy ze nagro-
dami i wata cukrowa dopełniły szczęścia. Fantastycz-
na zabawa trwała do późnego popołudnia. Dobrze jest 
podarować „promyk słońca” tym, którzy w życiu mają 
trudniej i na chwilę zobaczyć uśmiechniętą buzię dziec-
ka. Dobro powraca.
Tekst i fot. z arch. RC Częstochowa

RC ŚWINOUjŚCIE RC CZĘSTOCHOWA

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 R
C

 Ś
w

in
ou

jś
ci

e

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 R
C

 C
zę

st
oc

ho
w

aRotarianie przekazali na rzecz szkoły 
zebrane środki finansowe w wys. 18 600 zł

Podczas warsztatów „skąd się bierze mleko” dzieci 
miały okazję nauczyć się sztuki dojenia krowy

Projekt nieinwazyjnej metody leczenia najmłodszych
Z inicjatywy doktora medycyny Błażeja Pruszczyńskiego, 
nowo przyjętego członka Klubu, w dniu 19 lutego 2019 r. RC 
Łodź Centrum podjął się ambitnego wyzwania - przygotowa-
nia i realizacji grantu dedykowanego nie w pełni sprawnym 
od urodzenia dzieciom. 
Dr Błażej Pruszczyński jest specjalistą w leczeniu stopy koń-
sko-szpotawej. Jest to najczęstsza wrodzona deformacja na-
rządu ruchu. Początkowo prawidłowa uformowana stopa, 
deformuje się od drugiego trymestru ciąży. Błażej stosuje 
nieoperacyjną metodę dr Ignacio Ponseti. Metoda ta polega 
na manipulacji, stopniowej zmianie ustawienia stopy i unie-
ruchomieniu jej w opatrunku gipsowym. Zmiany gipsów do-
konuje się co tydzień i ten etap leczenia trwa 4-6 tygodni. Efekty takiego leczenia są spektakularne, a przede wszystkim 
pozwalają uniknąć zabiegu operacyjnego
Twórcą tej metody jest dr Ignacio Ponseti, który pracował w na tym samym uniwersytecie, w którym Paul Harris ukończył 
studia prawnicze. Dr Błażej Pruszczyński wizytował ten uniwersytet i szkolił się u następcy i ucznia dr Ponseti. 
W Polsce w 2017 r. urodziło się około 400 dzieci z tą deformacją stopy i szacunkowo tyle rodzi się każdego roku. Adekwat-
ne, nieoperacyjne leczenie tej wady jest stosunkowo mało popularne i niedoszacowane przez publicznego płatnika. Podej-
mujemy w naszym Klubie próbę upowszechnienia wiedzy na temat tej metody i skutecznego ustanowienia standardów 
dla jej powszechnego stosowania i refundacji. Jeśli zajdzie potrzeba wystąpimy z inicjatywą zbudowania dystryktalnego 
grantu pomagającego w jej stosowaniu. Klub planuje także wydarzenia podczas których będzie promowana ta metoda 
nieinwazyjnego leczenia dzieci. Włodzimierz Adamiak i dr Błażej Pruszczyński, RC Łódź Centrum
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RC łóDź CENTRUM

Początkowo prawidłowa uformowana stopa, 
deformuje się od drugiego trymestru ciąży



Rotary Polska | 21

| Z ŻYCIA KLUBÓW

Turniej kręglarski im. bogusława Mackiewicza

W poniedziałek 25 lu-
tego 2019 r. odbył się 
piąty turniej kręglar-
ski imienia Bogusława 
Mackiewicza o puchar 
Klubu Rotary Warsza-
wa Józefów. 
Tradycyjnie była z nami 
rodzina naszego nieod-
żałowanego Przyjaciela. Nie zawiedli też goście, przyja-
ciele z warszawskich klubów Rotary. Byli przedstawiciele 
Klubów Rotary: Belweder, Wilanów, Żoliborz, Sobieski 
i Chopin. Zaszczycili nas swoją obecnością Gubernator 
Łukasz Grochowski i Gubernator Nominat Janusz Koziń-
ski, ale największą radość sprawiła nam młodzież z na-
szego RAC Warszawa. Na kręgielni pojawiła się także 
młodzież z programu wymiany młodzieży wraz ze swoimi 
hostrodzicami. 
Jak co roku obok spotkania i turnieju prowadziliśmy 
zbiórkę na nasze stypendium im. Bogusia Mackiewicza 
- roczny wyjazd dla dziecka z ubogiej rodziny. Na 30 le-
cie naszego klubu, w 2020 roku, dziecko wyjedzie! Już 
dzisiaj zapraszamy Was na kolejny turniej w przyszłym 
roku. 
Robert Tondera, RC Warszawa Józefów

RC WARSZAWA jóZEfóW

I rotariański turniej bilardowy w Krakowie
Rotary Club Kraków wspólnie z TCF HUB Centrum 
Sportu zorganizował pierwszy krakowski rotariański tur-
niej bilardowy. Głównym celem turnieju była integracja 
krakowskiego środowiska Rotary. Turniej miał też wy-
miar charytatywny: zbierano środki na zakup specjali-
stycznego wózka sportowego dla Emila Malanowskiego, 
członka kadry narodowej w bilardzie osób na wózkach. 
W turnieju wzięło udział ok. 30 zawodników reprezentu-
jących różne kluby rotariańskie z Krakowa oraz Rotaract. 
W wielkim finale doszło do emocjonującego, bo rodzin-
nego pojedynku: Janusz Potępa Jr. pokonał ojca – PDG 
Janusza Potępę (obaj reprezentujący barwy Rotary Club 
Kraków Wawel), zostając zwycięzcą turnieju. 
Jan Brzozowski, RC Kraków

RC KRAKóW
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Sprzątanie elbląskiej bażantarni
RC Elbląg Centrum, w ostatni dzień lata, 22 
września 2018 roku, zebrał mieszkańców 
Elbląga, aby sprzątnąć okoliczny Las Bażan-
tarnia, a potem wspólnie spędzić czas przy 
ognisku.
Zadbanie o czystość Bażantarni było czę-
ścią akcji Sprzątania Świata, promowanej 
co roku przez Fundację Nasza Ziemia - tym 
razem, pod hasłem „Akcja Segregacja”.
W organizacji wydarzenia RC Elbląg Cen-
trum otrzymał nieocenione lokalne wspar-
cie od Nadleśnictwa Elbląg, Urzędu Miasta 
Elbląg, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zakła-
du Utylizacji Odpadów oraz Elbląskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Na specjalnie przygotowanym stanowisku 
można było pobrać worki i rękawiczki by 
wyruszyć zbierać śmieci. ZUO przygotował ulotki informacyjne dla dzieci i dorosłych o tym, jak powinna wyglądać segre-
gacja odpadów. Przewodnikami po lesie dla grup sprzątających byli leśnicy. Do akcji przyłączyły się całe rodziny z dziećmi, 
które ochoczo wspierały rodziców w sprzątaniu. Już po godzinie, pierwsi uczestnicy wracali po nowe worki, niosąc swoje, 
wypełnione głównie butelkami.
Całość wysiłku zwieńczyło ognisko z kiełbaskami, przygotowane i sfinansowane przez Nadleśnictwo Elbląg. W wydarzeniu 
wzięło udział około 50 osób, bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w akcji. Bażantarnia jest teraz czystsza 
o kilkanaście worków śmieci. Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
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RC ELbLąG CENTRUM

Po akcji sprzątania Bażantarnia jest 
czystsza o kilkanaście worków śmieci

Puchary dla zwycięzców Turnieju
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Mark Daniel Maloney znał pro-
cedury. Rok wcześniej pełnił 
funkcję przewodniczącego ko-

mitetu, który nominował Sama Owori 
na prezydenta Rotary International na 
lata 2018-19. Teraz, latem 2017 roku, 
Maloney był jednym z sześciu kandyda-
tów, którzy udali się do kwatery głównej 
RI, szukając tej samej nominacji.
„Przeprowadzono ze mną wywiad przed 
lunchem, więc wiedziałem, że mam 
kilka godzin, zanim komitet podejmie 
decyzję” - wspomina Maloney. „To był 
uroczy sierpniowy dzień i poszedłem 
na długi spacer po pięknych dzielni-
cach Evanston. Zjadłem późny obiad, 
a potem wróciłem do pokoju hotelowe-
go i czekałem”.
Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 
w przeszłości, Maloney spodziewał się 
usłyszeć od komitetu późnym popołu-
dniem, ale gdy nadszedł wieczór, wciąż 
nie było żadnej informacji. „Wysyłałem 
SMS-a do mojej żony, Gay: „ Jeszcze nic 
nie wiem”, a potem telefon zaczął dzwo-
nić. To Anne Matthews, przewodniczą-
ca komitetu nominacyjnego, poprosiła 
mnie, bym wrócił do budynku.”
To był nieoczekiwany zwrot. W prze-
szłości kandydaci otrzymywali jedynie 
telefon z informacją, czy zostali wy-
brani. Spodziewając się takiej samej 
sytuacji, Maloney zrzucił swój garnitur 
i krawat, miał na sobie khaki i koszul-
kę z logo Rotary. Teraz został wezwany 
z powrotem do kwatery głównej RI.
„Byłem zaskoczony”, mówi. „Nie spo-
dziewałem się tego. Nie chciałem niko-
mu kazać czekać, więc nawet nie zało-
żyłem sportowej kurtki. Powiedziałem 
tylko krótko przez telefon Gay: „Wcho-
dzę do budynku Rotary. Myślę, że to 
jest to”.
W holu Andrew McDonald, zastępca 
radcy prawnego RI, powitał Maloneya 
i zaprowadził go do sali posiedzeń na 
18-stym piętrze, gdzie czekał komitet 
nominacyjny. Anne Matthews wstała. 
„Jak już wspominałam, powiedziała:” 

Panie i panowie, mogę przedstawić 
Marka Maloneya, kandydata na prezy-
denta 2019-2020. „To było całkiem eks-
cytujące.”
Minęło czternaście miesięcy. Jest pięk-
ny październikowy poranek 2019 roku, 
a Maloney siedzi w biurze prezydenta 
elekta, w 18-piętrowym budynku z wi-
dokiem na jezioro Michigan, rozmawia 
z redaktorem The Rotarian - Johnem 
Rezek i starszym redaktorem Geof-
freyem Johnsonem. Przez następne 90 
minut (i przez kolejną godzinę tydzień 
później) omawiają aspiracje Maloneya 
do jego prezydentury.
Prawnik - on i jego żona są partnerami 
w kancelarii Decatur, Alabama, zało-
żonej przez ojca Gay - Maloney mówi 
w przemyślanych, dobrze sformuło-
wanych zdaniach i długich, starannie 
skonstruowanych paragrafach, kiedy 
wymienia swoje nadzieje na przyszły 
rozwój Rotary. 
Jak na dobrego prawnika przystało, Ma-
loney natychmiast kieruje linię pytań na 
wybrany przez siebie kierunek.

The Rotarian: Zacznijmy od koń-
ca. Co chcesz pozostawić po swojej 
prezydenturze?

MALONEY: Nie zaczynajmy od końca. 
Pozwól, że dam ci wstępną odpowiedź, 
a następnie odpowiem na twoje pytanie.
Rotary jest jak Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. ONZ jest międzyna-
rodową organizacją krajów; Rotary to 
międzynarodowa organizacja osób. 
Mamy ogromny wpływ na świat. W cią-
gu ostatniego miesiąca miałem pewne 
doświadczenia, z których to wywniosko-
wałem. Dwa tygodnie temu, Gay i ja do-
łączyliśmy do Rotarian z naszych dwóch 
klubów - mojego Rotary Club of Decatur 
i jej Rotary Club of Decatur Daybreak - 
w projekcie dystrybucji filtra wody na 
St. Thomas na Virgin Islands Stanów 
Zjednoczonych. Nasz klub partnerski, 

Rotary Club w St. Thomas East, zorga-
nizował spotkanie przy obiedzie, pod-
czas którego panel lokalnych ekspertów 
zajął się problemami wody na wyspie po 
huraganach, które miały miejsce w 2017 
roku. Pod koniec spotkania Rotarianin 
wstał i powiedział: „Kiedy słucham wia-
domości lub czytam gazety jestem przy-
gnębiony. Ale kiedy przychodzę na takie 
spotkanie, Rotary uświadamia mi, że 
świat ma wspaniałą przyszłość.” Dzia-
łalność w Rotary całkowicie zmieniła 
nastawienie tej osoby do tego, dokąd 
zmierza świat.
W ten weekend w Evanston wprowadzi-
liśmy 32 osoby do Towarzystwa Arch 
Klumph które uznaje w taki sposób naj-
wyższy poziom darczyńców Fundacji 
Rotary. Są to Rotarianie, którzy wnieśli 
znaczne sumy pieniędzy m. in. na rzecz 
zwalczania polio, budowania pokoju 
i rozwiązywania konfliktów, zapobie-
gania chorobom, dbałości o zdrowie 
matek i dzieci. Wysłuchaliśmy wiele po-
ruszających opowieści o tym, jak Rota-
rianie widzą co osiągnęli w dzisiejszym 
świecie i swoimi darowiznami przema-
wiają w imię dobrej przyszłości. Tacy są 
właśnie Rotarianie, których działania 
chcą ułatwić i sprawić, że plany naszej 
organizacji zostaną wcielone w życie.
Teraz, kiedy już odpowiedziałem wstęp-
nie, odpowiem na twoje pytanie. Chciał-
bym pod koniec mojej kadencji zainspi-
rować zmiany w kulturze Rotary, które 
podobnie jak obudziły duszę Rotaria-
nina w St. Thomas i które zainspiro-
wały Rotarian podczas ceremonii Arch 
Klumph by wnieść znaczący wkład do 
Fundacji Rotary, umożliwią jeszcze lep-
szą pracę Rotary na rzecz naszych bene-
ficjentów.  

TR: Jak sprawisz, że tak się stanie?

MALONEY: Musimy powiększać dzia-
łania Rotary. Potrzebujemy więcej rąk 
do pracy, więcej mózgów wpadających 
na nowe pomysły. Potrzebujemy więcej 
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Wykres wzrostu
Prezydent Mark Maloney wyznacza 

kurs dla przyszłości Rotary
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partnerstw, więcej współpracy. Aby to 
osiągnąć, mam cztery priorytety mojej 
prezydentury, a nr 1 to właśnie regular-
ny progresywny wzrost Rotary.

TR: Jak to zrealizujesz?

MALONEY: Najpierw podwoimy nasze 
wysiłki, aby wesprzeć kluby, aby przycią-
gnąć nowych członków i zaangażować 
obecnych, aby pozostali w Rotary by re-
alizować większą i bardziej innowacyjną 
służbę. Oznacza to, że kluby będą bar-
dziej elastyczne niż były.
Ale innym aspektem jest także tworze-
nie nowych klubów Rotary. Nasza tra-
dycja polegała na tworzeniu nowych 
w miejscach, w których nie istniały. 
Teraz musimy skupić się na tworzeniu 
nowych klubów, w których Rotary nie 
tylko istnieje, ale rozwija się. W wie-
lu z tych obszarów obsługujemy tylko 
pewną część populacji. Potrzebujemy 
nowych klubów z alternatywnymi do-
świadczeniami, które spotykają się 
w nietradycyjny sposób. Pomogłoby to 
nam przyciągnąć różne grupy demogra-
ficzne - bez względu na wiek, płeć, czy 
pochodzenie etniczne - abyśmy służyli 
wszystkim rodzajom społeczności.

TR: Jakie są twoje pozostałe prio-
rytety?

MALONEY: Drugi i trzeci priorytet 
wspierają pierwszy. Na każdym pozio-
mie tej organizacji musimy zaplano-
wać nasze spotkania klubowe, projek-
ty i wydarzenia towarzyskie, aby były 
przyjazne rodzinie. Musimy zapewnić 
możliwości, które uzupełniają rodzinne 
życie młodszych osób, a nie konkurować 
z tym życiem.
I moim trzecim priorytetem jest to, że 
musimy zmienić naszą kulturę, nasze 
postawy i sposób, w jaki prowadzimy 
działalność, aby było możliwe i oczywi-
ste aktywnie aangażowanie się w Rota-
ry, a nawet przyjęcie pozycji lidera, bez 
konieczności ograniczania aktywności 
w swojej firmie lub pracy zawodowej. 
Jeśli chcemy, aby Rotary było atrak-
cyjne dla młodszej grupy demograficz-
nej, musimy sprawić, aby przywództwo 
w Rotary było dostępne dla młodszych 
grup demograficznych.

TR: Czym zatem jest nr 4?

MALONEY: W czerwcu 2020 r. 
ONZ obchodzi 75. rocznicę podpisa-

nia Karty ONZ. Rotary było zaanga-
żowane w ONZ od początku. Z tego 
powodu chcę skupić się na relacjach 
Rotary z ONZ. Coroczny Dzień Rotary 
powróci do siedziby ONZ w Nowym 
Jorku po tym, jak znalazł się w Gene-
wie i Nairobi. Mamy również nadzieję 
na trzy prezydenckie konferencje po-
święcone stosunkom Rotary z kon-
kretnymi agendami ONZ w różnych 
miejscach na świecie oraz ostateczne 
świętowanie współpracy ONZ i Rota-
ry przed Konwencją Rotary w Hono-
lulu na Hawajach.
Więc jeśli chodzi o pozostałość po mo-
jej prezydenturze - żeby to podsumować 
- dla tych z nas, którzy pracują razem 
w latach 2019-2020, nasz sukces nie 
będzie mierzony 30 czerwca 2020 r., 
ale 30 czerwca 2025 r. lub 2030 r., kie-
dy będzie można stwierdzić czy sprawy 
i działania, które zaczęliśmy wywarły 
dobry wpływ z biegiem lat.

TR: Kiedy prezydentem Rotary bę-
dzie kobieta?

MALONEY: Myślę, że nastąpi to w cią-
gu najbliższych pięciu lat. Struktura Ro-
tary jest taka, że aby zostać gubernato-
rem dystryktu, musisz być prezydentem 
klubu. Aby być dyrektorem zarządu Ro-
tary, musiałeś być najpierw gubernato-
rem dystryktu. A żeby zostać prezyden-
tem RI, musisz być dyrektorem zarządu. 
Kobiety awansowały w tych szeregach, 
i teraz mamy już kilka pań które są Past 
Dyrektorami. Zyskują także doświad-
czenie na innych stanowiskach, co spra-
wia, że z każdym rokiem coraz częściej 
są nominowane. Z pewnością jestem 
świadomy promowania różnorodności 
płci w Rotary. Wybrałem kobietę, któ-
ra przewodniczyła mojemu komitetowi 
konwencji i mianowałem inną, była prze-
wodniczącą Fundacji Rotary. W przy-
szłym roku będziemy mieli dwie kobiety 
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w zarządzie Rotary International, a w ko-
lejnej kadencji będzie pięć pań.

TR: Wyjaśnij, jak wymyśliłeś swój 
prezydencki temat - i czy było to 
trudniejsze niż wybór twojego 
prezydenckiego krawata?

MALONEY: Och, nie, to było dużo ła-
twiejsze niż wybór krawata.

TR: Opowiedz nam o swoim tema-
cie: Rotary łączy świat.

MALONEY: W Rotary chodzi o połą-
czenie z innymi. Gdy dołączasz do klubu, 
łączysz się z liderami biznesu w swojej 
społeczności. Rotary łączy Cię z klubami 
i dystryktami w celu niesienia pomocy na 
całym świecie. Podstawą Fundacji Rota-
ry jest połączenie klubów Rotary w jednej 
części świata z klubami Rotary w innej 
części świata, zazwyczaj klubami Rotary 

z rozwiniętego kraju z klubami Rotary 
w krajach rozwijających się, w celu reali-
zacji projektu pomocy humanitarnej.
Rotary łączy świat na mniej formalnej 
podstawie międzynarodowej. Konwencje 
Rotary International i inne międzynaro-
dowe spotkania to wspaniałe wydarzenia. 
Widzisz ludzi rok po roku, których nie wi-
dzisz w żadnym innym momencie i łączysz 
się z nimi przez rotariańską przyjaźń. Wi-
działeś informację: „Rotary to oryginalna 
sieć społecznościowa”. To prawda.

TR: Rotary dąży do pokoju przez 
rozsądne działanie czy bezsku-
teczne uderzanie głową w mur? 

MALONEY: Zdecydowanie rozsądne 
dążenie. Mój teść, Gilmer Blackburn, 
powiedział mi i Gay 15 czy 20 lat temu, 
że jeśli na świecie zapanuje pokój, to jest 
przekonany, że będzie to zasługa działań 
Rotary. Mamy możliwość wpływania to 

to aby świat był bardziej pokojowy. Czy 
mamy możliwość stworzenia Pokoju 
Rzymskiego, który istniał w czasie naro-
dzin Chrystusa? Nie, ale jesteśmy w sta-
nie przyczynić się do pokoju, umiesz-
czając liderów w naszym programie 
pokojowym, który może doprowadzić 
do pewnej wersji Pokoju Rzymskiego.

TR: Dlaczego dołączyłeś do Rotary 
w wieku 25 lat?

MALONEY: Dołączyłem do Rotary, 
ponieważ czułem że mam coś do zrobie-
nia. Byłem nowym adwokatem przyby-
wającym do Decatur i wydawało mi się, 
że to właśnie zrobili wszyscy młodzi pro-
fesjonaliści: włączyli się w działalność 
na rzecz społeczności.

TR: Ale dlaczego Rotary?

MALONEY: Dołączyłem do Rotary, 
ponieważ mój teść był w Kiwanis. Je-
śli chodzi o nawiązywanie kontaktów, 
kancelaria już miała tam przedstawicie-
la, więc uznaliśmy że powinniśmy mieć 
przedstawiciela także w klubie Rotary. 
Okazało się, że była to wspaniała decyzja.

TR: Dlaczego? Co trzymało cię 
w Rotary przez te wszystkie lata?

MALONEY: Po pierwsze, ze względu 
na powiązania - z powodu przyjaźni 
w lokalnym klubie, a następnie przyjaź-
ni w dystrykcie i na całym świecie.
Po drugie, ponieważ od początku byłem 
zaangażowany w Rotary. Gay i ja zawsze 
byliśmy organizatorami. Należałem do 
4-H, byłem prezydentem powiatowej 
federacji 4-H we wczesnych latach mło-
dzieńczych. Byłem oficerem stanu w Na-
tional Beta Club oraz przewodniczącym 
Katolickiej Organizacji Młodzieży dla 
rzymskokatolickiej diecezji Belleville 
w stanie Illinois, a na Harvardzie byłem 
menedżerem sekcji piłki nożnej. Po pro-
stu włączałem się do pewnych działań, 
organizowałem różne rzeczy i awanso-
wałem w tych organizacjach.
Więc natychmiast zaangażowałem się 
w działania mojego klubu Rotary. Do-
łączyłem do niego w grudniu 1980 r. 
Około rok później zacząłem pracę w ko-
mitecie programowym, a w kolejnym 
roku byłem przewodniczącym komitetu. 
Minęły może ze trzy lata i znalazłem się 
w zarządzie. Dokładne terminy zaciera 
już upływ czasu. Tak czy inaczej, nie wy-
obrażam sobie życia bez Rotary.
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Właśnie z tej prawdy wielcy fi-
lozofowie i mędrcy wywodzą 
swoją naukę bowiem rozu-

mieją, że ludzie dążą do zaspokojenia 
potrzeb miłości, wolności, szacunku 
oraz poczucia sensu życia. Klucz do 
zrozumienia ludzkich zachowań znaj-
duje się w najgłębszych zakamarkach 
naszych serc i tylko trzeba mieć dużo 
odwagi, aby tam zajrzeć. Czym jest więc 
uczciwość?  

„Uczciwość, prawość to cecha ludzka 
polegająca w relacjach społecznych na 
wywiązywaniu się z danego słowa oraz 
przestrzeganiu reguł społecznych nawet 
gdy inni tego nie widzą lub nie oczekują. 
Słowo uczciwość określa zarówno kon-
kretne postępowanie w danych okolicz-
nościach jak i trwałą cechę charakteru.” 

Zwróćmy uwagę na fragment zaznaczo-
ny tłustym drukiem, bo teraz właśnie 
chcę się zmierzyć z używanym obec-
nie polskim tłumaczeniem drugiego 
pytania w „4-way test”. Uważam, że 
nie oddaje ono w pełni sensu zdania 
angielskiego a przez to nie przekazuje 

intencji autorów. I nie wiem czy moje 
wątpliwości spowodowane są niechę-
cią do coraz powszechniejszego mate-
rialno-konsumpcyjnego odnoszenia się 
ludzi do życia, ale moje uwagi dotyczą 
właśnie słowa „zainteresowanych”. 

W moim odczuciu w słowie „zaintere-
sowanych” zawiera się deklaracja czyn-
nego odniesienia do danego tematu, 
a mnie przede wszystkich zależy, aby 
zrozumieć sytuacje w jakich znajdu-
ją się beneficjenci naszych działań. Bo 
oni przecież, licząc na pomoc, bardziej 
jej oczekują niż są nią zainteresowa-
ni. Ktoś powie, że to gra słów, ale wła-
ściwsze tłumaczenie słowa „concered” 
to „dotyczyć” i właśnie to słowo pasuje 
mi tu znacznie lepiej. Przenosi ono ak-
tywność działania na nas rotarian, gdyż 
to my powinniśmy szukać tych którzy 
potrzebują pomocy, czyli tych których 
to dotyczy. I to niezależnie od tego czy 
są tego świadomi czy nie i niezależne od 
tego czy wiedzą, że mogą liczyć na naszą 
pomoc. Proponuję więc nową treść dru-
giego pytania z naszego Testu w brzmie-
niu „Czy jest to uczciwe wobec wszyst-
kich których dotyczy?”.

A teraz pytanie czy zawsze postępujemy 
uczciwie? Czy z tą uczciwością nie jest 
przypadkiem tak jak z prawdą z po-
przedniego odcinka, która nierzadko 
zależy od miejsca siedzenia, pory dnia 
lub oczekiwanych korzyści. W jednym 
ze swoich listów Thomas Jefferson na-
pisał, że komuś kto skłamał raz, łatwiej 
jest zrobić to po raz drugi i kolejne, 
a potem wchodzi to w nawyk i kłamie 
bez zastanowienia. I niestety, jeśli na-
wet kiedyś powie prawdę, nikt mu już 
nie uwierzy. 

Pamiętajmy, że uczciwość to rów-
nież, a może przede wszystkim ce-
cha charakteru. Można dyskutować 
i spierać się czy cechy charakteru 

są nabyte czy wrodzone i pewnie nie 
znajdziemy jednoznacznego wyjaśnie-

nia. Jednak cechy charakteru można 
rozwijać i wzmacniać, a w przypadku za-

niechania należy obawiać się ich zaniku. 
I właśnie rozwijanie w sobie uczciwości 
i uczciwe postępowanie daje świadec-
two naszej rotariańskiej postawy w co-
dziennej działalności wobec wszystkich 
których nasza działalność dotyczy. 

A dotyczy ona nie tylko potrzebujących, 
ale również całej Braci rotariańskiej. 
Odpowiedzialność za to co robimy i mó-
wimy wobec siebie, jest równie ważna 
jak realizacja kolejnego grantu global-
nego. Tak łatwo w dzisiejszych czasach 
obrzucić kogoś błotem lub przypiąć mu 
taką a nie inną łatkę. Stara maksyma 
mówiąca, że osoba jest niewinna zanim 
nie udowodni się jej winy zastępowana 
jest powszechnym wydawaniem wyro-
ków w trybie przyspieszonym. A życie 
biegnie coraz szybciej i zanim wyjaśni 
się czy dana osoba zrobiła to co się jej 
zarzuca mijają miliony chwil i często 
jest już za późno na sprostowania. Może 
słowa biegną wolniej niż kule, ale potra-
fią zranić równie dotkliwie...
PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel

PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel

Gubernator Dystryktu 2230 
w kadencji 2013/14, Asystent 
Koordynatora Strefy 16 ds. Rotary 
Foundation w kadencjach 2014-
2017, Przedstawiciel Prezydenta RI 
Barry’ego Rassina na Konferencji 
Dystryktu 2290 w Lyngdal 
w Norwegii, 2018 r., Przewodniczący 
Komitetu Dystryktalnego Rotary 
Foundation w kadencjach 2017-2019.

bądźcie uczciwi 
a wszystko będzie 
Wam dane

„

”

moje 3 gRosze... (część 3)

Czy to co myślimy, mówimy lub robimy jest 
uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?        
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Największe jezioro Kambodży, 
czyli Tonle Sap to jednocześnie 
piąty co do wielkości akwen na 

Półwyspie Indochińskich i w Azji.  Nie-
zależnie od pory roku to jedno z najcie-
kawszych miejsc do odwiedzenia w tym 
kraju i w pobliżu Angkor Wat.
Jeszcze kilka lat temu obrzeża jezio-
ra była kompletnie dzikie. Dziś widać 
już fundamenty betonowych budow-
li, które zwiastują powstawanie ho-
teli i miejsc wypoczynku nad jednym 
z najciekawszych zbiorników wodnych 
w tym kraju.
Powierzchnia Tonle Sap zmienia się 
bardzo dynamicznie w zależności od 
pory roku. Od ok. 2,5 tys. w porze 
suchej do ok. 15 tys. km² w porze 
deszczowej. Miejscami jezioro jest 
bardzo płytkie, lecz w najgłębszym 
miejscu ma całkiem przyzwoite 12 m. 
Połączone jest przez rzekę Tonle Sap 
z Mekongiem.
Po rozpoczęciu pory deszczowej rzeka 
Tonle Sap zmienia kierunek i zaczyna 
płynąć wstecz, wtłaczając do jeziora 
wody z Mekongu. To wtedy poziom 
wody gwałtownie się podnosi. Przy 
okazji nanosi osady i olbrzymie ilości 
ryb z Mekongu. Dlatego jezioro jest 
jednym z najbardziej zasobnych w ryby 
akwenów na świecie. Łowi się tu nawet 
210 tysięcy ton ryb rocznie. To również 

powód, dla którego jezioro otaczają ze 
wszystkich stron wioski.

Co warto zobaczyć nad Tonle 
Sap? 
Przy Tonle Sap za 20 dolarów kupi-
cie bilet na rejs jednym ze stateczków. 
Może nazywanie ich statkami brzmi 
nieco górnolotnie, bo ich stan woła o po-
mstę do nieba, ale najważniejsze, że są 
szczelne i pływają. Uwierzcie, to będzie 
niezapomniane przeżycie. Najpierw zo-
baczycie procedurę odpalania silnika. 
Trochę magii i siły, kopniak, pomoc ki-
jem i startujecie. Huczy i dymi jak paro-
wóz, ale płynie i to całkiem nieźle.
Dalej są cztery pływające wioski, któ-
re w zależności od pory roku i pływów 
przemieszczają się to w górę, to w dół. 
W jeziorze można spotkać ponad 300 
gatunków ryb, krokodyli, węży i innych 
zwierząt. Są one podstawą wyżywienia 
prawie 3 milionów ludzi mieszkających 
wokół i na jeziorze.
W Kambodży dominuje buddyzm jed-
nak to co nas zaskoczyło to katolickie 
świątynie na wodzie.
Zresztą na wodzie jest wszystko począw-
szy od pływających sklepów po knajpki, 
w których czekają na przyrządzenie… 
krokodyle.
Dzieci od najmłodszych lat bawią się na 
wodzie i w wodzie, pływając w przecię-

tych, plastikowych beczkach i polując 
na węże. Niestety zdarzają się przypadki 
śmiertelnych ukąszeń. Turyści nie mają 
się jednak czego obawiać. Wsiadają do 
dużych łodzi z wysokimi burtami, co 
prawda nie najnowszych, ale na chodzie 
i udają się na przejażdżkę po Tonle Sap 
z opiekunami, którzy dbają o ich bezpie-
czeństwo by obejrzeć jezioro, które żywi 
Kambodżę. Polecamy zaplanować rejs 
po południu by poczekać na imponujący 
zachód słońca.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

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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Tonle Sap w Kambodży – życie 
nad wielkim jeziorem

Jezioro Tonle Sap jest jednym z najbardziej zasobnych w ryby 
akwenów na świecie. Łowi się tu nawet 210 tysięcy ton ryb rocznie

Zachód słońca na jeziorze Tonle Sap. 
To zdjęcie otrzymało pierwszą nagrodę 

w konkursie fotograficznym Amundsena - 
Wspomnienie Odkrywcy

KOWALSCy W PODRóży
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Rok przystąpienia do Rotary:
1999 RC Uzhgorod

Prezydent RI kadencji:
Wilfrid J. (Wilf) WILKINSON

Hasło kadencji: Rotary Shares

Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję 
RI: Rozwój członkowski, wyzwanie 
dla klubów „One new member every 
month”, Rotary Global Quest – kam-
pania, która doprowadziła do znaczą-
cego wzrostu członkostwa. 

SUKCESY KADENCJI: 
01.09.2007 - Inauguracja drukowane-
go magazynu Rotarijec w ukraińskiej 
części Dystryktu.
Stworzenie 6 nowych Komitetów Mię-
dzykrajowych (ICC).
Określono podstawy prawne w spra-
wie ustanowienia stowarzyszenia Ro-
tary Klubów Ukrainy.
Wpłaty do Annual Fund stanowili 
42.584 USD (rekord Dystryktu).
150 uczestników Konwencji RI w Los 
Angeles (rekord Dystryktu).
302 uczestników Konferencji Dystryk-
tu we Lwowie (rekord Dystryktu).

WYZWANIA KADENCJI: Zakoń-
czenie działalności trzech klubów.

WAŻNE WYDARZENIA
W KADENCJI: 
07.12.2007 - Podjęta decyzja o wyło-
nieniu Dystryktu Ukraińsko-Białoru-
skiego #2231.
17.05.2008 - Wizyta Sekretarza Gene-
ralnego RI - Eda Futy (Lwów, Konfe-
rencja Dystryktu 2230).
Zrealizowane 3 wymiany zawodowe 
(GSE) – dla trzech krajów Dystryktu.

NOWE KLUBY W KADENCJI:
RC Minsk-Ratusha, RC Truskavets, 
RC Zaporizhzhia, 4 Rotaract Kluby.

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

kARtkI
Z hIstoRII

Wspólne zdjęcie z Prezydentem Rotary International 
Wilfridem J. Wilkinsonem i jego małżonką PDG Andriy Baganich Fo

t.
 z

 a
rc

h.
 P

D
G

 A
nd

ri
ya

 B
ag

an
ic

ha

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 P
D

G
 A

nd
ri

ya
 B

ag
an

ic
ha

PDG Andriy Baganich, RC Kosice
Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Ukraina, Białoruś w kadencji 2007-2008

Wizyta Sekretarza Generalnego Rotary International - 
Eda Futy (Lwów, Konferencja Dystryktu 2230) Fo
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Chcąc zachować piękno takich miejsc jak Dolina Chochołowska , warto wprowadzać ekologiczne 
rozwiązania do naszego życia, pamiętając, że to od nas zależy przyszłość naszej planety. I warto 

zacząć od małych kroków - na przykład od nabycia wielorazowej butelki na wodę Fo
t.
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Kwiecień. Dolina Chochołowska. 
Idziesz zobaczyć krokusy, docie-
rasz na łąkę i co widzisz...? Kilko-

ro młodych ludzi robiących wielką sesję 
zdjęciową nie sobie, a butelkom leżą-
cym na trawie. Zdziwiłbyś się? Turyści 
w dolinie Chochołowskiej też się dziwili. 
I pytali nas, członków RAC Kraków-Wa-
wel, dlaczego robimy zdjęcia naszym 
butelkom z wodą. Otrzymali od nas wy-
jaśnienie oraz radę nabycia butelek wie-
lorazowego użytku. 

Klika słów o projekcie
Tegorocznym projektem od Rotaract 
Europe dla wszystkich klubów euro-
pejskich było “End Plastic Now”. Jak 
można łatwo wywnioskować z tytułu - 
zadaniem klubów była organizacja wy-
darzeń lub przeprowadzenie projektów 
związanych z redukcją ilości zużywane-
go plastiku. Zarząd dystryktu Rotaract 
postanowił podejść do sprawy wyjątko-
wo pragmatycznie i zamiast próbować 
zachęcać kluby do wymyślania prze-
różnych akcji na skalę miast, w ramach 
projektu zakupił dla uczestników konfe-

rencji (PETS oraz konferencji dystryk-
talnej) wielorazowe butelki do wody. 
Jednakże nie było to tak proste, jakby 
się mogło wydawać. 

Decyzje zapadły
Marcową konferencję PETS, na której 
butelki miały swoją premierę, poprze-
dziło kilka tygodni dyskusji na temat 
materiału, wykonania, projektu gra-
ficznego itd. Ostatecznie jednak, po 
długich rozmowach zdecydowaliśmy 
się na butelki plastikowe. Jeśli brzmi 
to dla Was jak kompletne zaprzeczenie 
projektu, to nie jesteście jedyni. Mam 
nadzieję, że na końcu artykułu zrozu-
miecie naszą decyzję.
Mając na uwadze fakt, iż wielu na-
szych członków to osoby aktywne, mło-
de, studiujące i nie posiadające stałej, 
ośmiogodzinnej pracy biurowej, nie wy-
obrażamy sobie, aby ktokolwiek z nich 
chciałby przez większość dnia nosić ze 
sobą butelkę szklaną - te są dobre sta-
cjonarnie, w domach. Ich waga oraz 
możliwość stłuczenia przy upuszczeniu 
wykluczyły je na przedbiegach. Zostają 

butelki metalowe lub inne, na przykład 
te wykonane z bambusa lub trzciny cu-
krowej. Butelki z alternatywnych ma-
teriałów musieliśmy odrzucić ze wzglę-
du na zbyt wysokie koszty - chcieliśmy 
przecież, aby otrzymało je jak najwięcej 
członków Rotaract. I tu, ostatecznie wy-
grał plastik. 

Dlaczego plastik?
Otóż nie wybraliśmy standardowych 
plastikowych butelek PET lub tym po-
dobnych. Postanowiliśmy zawierzyć 
mądrzejszym od nas i wybrać butelki 
wykonane z tritanu - przeźroczystego 
tworzywa sztucznego wolnego od szko-
dliwych bisfenoli, twardego i wytrzy-
małego, a jednocześnie lekkiego (jeśli 
macie w domu blender z plastikowym 
kielichem, prawdopodobnie kielich jest 
właśnie z tritanu).

Co to daje, skoro butelka i tak 
jest z plastiku? 
Ano to, że używając tej butelki wielo-
krotnie (dzięki braku wrażliwości tryta-
nu na reakcje z wodą, proste czyszczenie 

END PLASTIC NOW
- europejski projekt, polska realizacja
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oraz jego wytrzymałości na uszkodzenia 
mechaniczne, można ich używać lata-
mi), zaoszczędzimy światu ogromnej 
ilości zużytych butelek PET (owszem, 
są one w jakiejś części poddawane re-
cyklingowi, jednak recykling również 
wymaga zużycia energii oraz często oka-
zuje się nieekonomiczny). 
Zróbmy sobie proste obliczenie - zakła-
dając mocno ogólnie, że dziennie czło-
wiek wypija jedną dużą butelkę wody 
(1,5 litra), rocznie jest to 365 butelek 
plastikowych których nie kupujemy 
i nie wyrzucamy do kosza. Biorąc pod 
uwagę również ekonomię, zakładając 
roczne wypijanie 550 l wody, nalewanie 
jej z kranu do butelki kosztować nas bę-
dzie (cena z Krakowa, w którym to woda 
z kranu jest więc polecana) około 3 zł. 
W porównaniu do tego, przy założeniu 
2zł za każdą butelkę wody ze sklepu, da 
nam to rocznie 730 zł. Zaoszczędzamy 
więc 727 zł - raczej sporo, prawda?

Jakie są pozostałe zalety? 
Dzięki mądrze wybranemu kształtowi 
oraz pięknej grafice wykonanej przez 
członkinię Rotaractu Hannę Dropko, 
butelkami wręcz uwielbiamy się chwalić 
i nosić ze sobą wszędzie. Uwielbiamy też 
zwiększać świadomość ludzi. Mnie oso-
biście wiele osób, zwyczajnie na ulicy 
pytało o te butelki i o pomysł projektu. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej 
ludzi zrezygnuje lub znacznie ograni-
czy kupowanie standardowych butelek 
z wodą. 

I tu wracamy do Doliny Chochołow-
skiej. Chcąc zachować piękno tego typu 
miejsc, warto wprowadzać rozwiązania 
ekologiczne do naszego życia, pamięta-
jąc, że to od nas zależy przyszłość naszej 
planety. I warto zacząć od małych kro-
ków - na przykład od nabycia wielorazo-
wej butelki na wodę.
Jagoda Zmarz, RAC Kraków-Wawel

Dzięki mądrze wybranemu kształtowi oraz pięknej grafice 
wykonanej przez członkinię Rotaractu Hannę Dropko, 

uwielbiamy się chwalić butelkami i nosimy je  ze sobą wszędzie Fo
t.
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Dwa tygodnie maja w Polskim 
Rotarakcie stały pod znakiem 
“Poland Trip 2019”. Gościliśmy 

kolegów i koleżanki z Meksyku, Indii, 
Malezji oraz Sri Lanki i nietrudno przy-
znać, że tak wspaniałą ekipę zapamięta-
my na długo!

O akcji
Poland Trip to coroczna akcja Rotaract 
Dystryktu 2231, w której udział bie-
rze większość klubów z Polski. Zapra-
szamy do siebie członków Rotaractu 
z całego świata, wybierając sześć osób, 
które będą miały możliwość zwiedze-
nia dużej części naszego kraju podczas 
dwutygodniowej wycieczki objazdowej. 
Uczestnicy spędzają kilka dni w każdym 
z miast, są goszczeni przez członków 
klubów Rotaract, u których też śpią, po-
znają polską kulturę, kuchnię i tradycje 
– zarówno ogólnopolskie, jak i te przy-
porządkowane do regionów. 

Kraków
W tym roku nasi goście swą wycieczkę 
rozpoczęli w Krakowie, mieście królów 
Polski. Zwiedzili większość starego mia-
sta, kopalnię soli w Wieliczce oraz obóz 
koncentracyjny w Oświęcimiu, zahaczyli 
nawet odrobinę o Nową Hutę. Mieli też 
swoje pierwsze, z pewnością nieostatnie 
spotkanie z naszymi polskimi pieroga-
mi! Wzięli też udział w akcji charytatyw-
nej w Fundacją Zupa na Plantach, z któ-
rą współpracuje krakowski Rotaract, 
podczas tej akcji nasi goście przygoto-
wywali posiłki dla osób potrzebujących. 

Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, 
Sopot, Toruń i Łódź
Koordynatorom projektu bardzo zależa-
ło, aby atrakcje w poszczególnych mia-
stach nie powtarzały się zbytnio – nie 
chcieliśmy przecież zanudzić naszych go-
ści. Dlatego w kolejnym mieście - Wro-
cławiu, uczestnicy Poland Trip mieli oka-
zję nie tylko zwiedzić miasto, ale również 
przeżyć wyprawę łodzią po rzece oraz 
urządzić wspólne gotowanie wraz z wro-
cławskim klubem. I tak nadszedł czas 
na Poznań, w którym to nie tylko mieli 
szansę zapoznać się z poznańskimi ko-
zicami, poznać architekturę miasta, ale 
również spróbować regionalnych piw. 

Poland Trip 2019
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W Bydgoszczy odwiedzili escape room, 
a Trójmiasto przyjęło uczestników Po-
land Tripa w Sopocie i zaproponowało 
im wyjście do kina oraz relaks na plaży. 
W kolejnym mieście – Toruniu – “tri-
powicze” nauczyli się piec prawdziwe 
toruńskie pierniki i zwiedzili przepiękną 
toruńską starówkę wraz z punktem wi-
dokowym. A z Torunia prosto do Łodzi 
na krótką, ale intensywną wizytę na ulicy 
Piotrkowskiej i w Białej Fabryce. 

Warszawa
Koniec ich dwutygodniowego poby-
tu przypadł na Warszawę i nie jest to 

przypadek. Dzięki temu nasi goście 
mieli okazję nie tylko odkryć tajem-
nice Muzeum Polskiej Wódki, zjeść 
w najbardziej popularnych miejscach, 
obejrzeć panoramę miasta z Pałacu 
Kultury i Nauki oraz spotkać studen-
tów wymiany międzynarodowej pod-
czas spotkania RC Warszawa-Józefów. 
Uczestnicy akcji wzięli również udział 
w Konferencji Dystryktalnej Rotaract, 
która odbyła się w stolicy w dniach 24-
26 maja. Niedługo później nadszedł 
czas pożegnań, ponieważ część naszych 
gości wyjeżdżała już wczesnym ran-
kiem w niedzielę. 

Niezapomniane chwile
Nasi tegoroczni goście nie szczędzi-
li nam wszystkim podziękowań za tak 
wielką przygodę oraz serdecznie zapra-
szali nas do swoich krajów. Coś czujemy, 
że kontakt z nimi będziemy utrzymywać 
długo po Poland Tripie, jako że konwer-
sacja na czacie grupowym nie cichnie 
ani na moment od momentu ich wy-
jazdu. Szczególnie uwielbiają dzielić się 
dalej zdjęciami i opisami tradycyjnych 
dań z ich regionów - chyba w podzięko-
waniu za doskonałą polską kuchnię. 

Podziękowania 
Szczególne podziękowania chcemy skie-
rować do klubów Rotaract, które pod-
jęły się przyjęcia uczestników, tj. RAC 
Trójmiasto, RAC Poznań, RAC Byd-
goszcz, RAC Toruń, RAC Łódź-Fabryka, 
RAC Kraków-Wawel, RAC Warszawa, 
RAC Warszawa-Zamek oraz klubom 
Rotary (nie tylko sponsorskim), któ-
re włączyły się w akcje w poszczegól-
nych miastach, tj. RC Kraków-Wanda, 
RC Kraków-Wyspiański, RC Warszawa, 
RC Warszawa-Belweder, RC Warszawa
-City, RC WarszawaFryderyk Chopin, 
RC Warszawa-Goethe, RC Warszawa-
Józefów, RC WarszawaKonstancin, RC 
Warszawa-Sobieski, RC Warszawa-Wi-
lanów, RC Warszawa-Żoliborz.
Jagoda Zmarz (RAC Kraków-Wa-
wel), Rafała Tondera (RAC Warsza-
wa/RC Warszawa-Józefów)

Poland Tripowicze ze studentami Wymiany 
Młodzieżowej na spotkaniu RC Warszawa-Józefów Fo
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Poland Trip 2019

Uczestnicy Poland Trip na lotnisku

Z wizytą w Krakowie
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W dniach 7-9 czerwca 2019 
roku w Grudziądzu obyła się 
Ogólnopolska Konferencja 

Klubów Interact. Miała ona na celu pod-
sumowanie działalności klubów w roku 
2018/2019 oraz integracje młodzieży 
rotariańskiej. 
Na spotkanie przybyły kluby z Łodzi, 
Wrocławia, Krakowa, Szczecina. Byli 
także przedstawiciele nowo założo-
nego Klubu Interact z Jeleniej Góry 
i klubu IAC Warszawa który jest ak-
tualnie w budowie oraz gospodarze - 
członkowie IAC Grudziądz Centrum. 
Nie zabrakło oczywiście Gubernatora 
Dystryktu Łukasza Grochowskiego, któ-
ry oficjalnie przywitał wszystkich gości 
i rozpoczął konferencję. Obecni byli tak-

że Zbigniew Byczko - New Generations 
Service Chair oraz Isobel Perera-Turo-
stowska Interact District Chair. 
Każdy klub po kolei omawiał swoją ca-
łoroczną pracę oraz przedstawiał plany 
na przyszły rok. Wieczorem odbył się 
festiwal kolorów i ognisko integracyj-
ne. Następnego dnia miała miejsce gra 
miejska i zwiedzanie Grudziądza. Tak 
piękny wieczór nie mógł się odbyć bez 
wspólnej kąpieli w jeziorze. Uważamy 
to wydarzenie za wspaniale spędzony 
czas, w czasie którego mieliśmy możli-
wość podzielenia się naszymi pomysła-
mi. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz, 
będziemy mieli okazje do takich spo-
tkań, ponieważ razem możemy zdzia-
łać Wielkie rzeczy. Możemy szczerze 

powiedzieć, że to właśnie w grupie siła, 
a z taką jak nasza możemy sprawić, że 
niemożliwe stanie się możliwe. Nasz 
nowy pomysł na przyszły rok to corocz-
ne spotkanie Prezydentów Klubów In-
teract. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji Konferen-
cji oraz tym, którzy byli z nami w tych 
dniach. Szczególnie dziękujemy Prezy-
dent RC Grudziądz Centrum - Angelice 
Cysewskiej-Kabała, opiekunowi gru-
dziądzkiego Interactu Mariuszowi Go-
łębiewskiemu oraz Zuzannie Bernac-
kiej - District Interact Representative. 
Spotkanie było mocno inspirujące tak 
jak cały rok rotariański 2018/2019!
Zuzanna Bernacka,
IAC Grudziądz Centrum

Wszyscy  jesteśmy dziećmi, czyż nie? 
Młodzi członkowie klubu Interact 

Wrocław i ich przyjaciele z Jeleniej Góry, 
mimo że czują się już niemal jak dorośli i są 
bardzo samodzielni, doskonale odnajdu-
ją się w towarzystwie dzieci. W kwietniu 
połączyli siły i przeprowadzili w swoich 
miejscowościach zbiórkę kosmetyków 
dla dzieci z Domu Dziecka w Szklar-
skiej Porębie. Zadziwiające, ile pozytyw-
nych zmian wprowadził ten mały gest! 
Przede wszystkim, ważne było, aby do-
starczyć dzieciom kosmetyki wspólnie. 
Reprezentanci klubu Interact Wro-
cław przyjechali do Szklarskiej Poręby 
i spędzili tam cały dzień w towarzystwie 
wspaniałych dzieci oraz kolegów i kole-
żanek z Jeleniej Góry. Wspólne działanie 
pozwoliło im spędzić ze sobą dużo czasu, 

lepiej się poznać i wymienić doświadcze-
niami. Ponadto, wspólna praca pozwo-
liła osiągnąć więcej, co było ogromną 
korzyścią szczególnie dla dzieci. Razem 
wolontariusze uzbierali znacznie więcej 
kosmetyków, niż zrobiliby to osobno. 
Niewątpliwie, kolejnym pozytywnym 
efektem połączenia sił było ogromne 
wsparcie finansowe, jakie otrzymali. 
Ponieważ młodzi szczerze zaangażowa-
li się w akcję zbiórki kosmetyków, było 
o niej naprawdę głośno w świecie Rotary! 
Jakby nie patrzeć, należy cenić chęć mło-
dzieży do współpracy i wolontariatu. Gdy 
dwie nieliczne grupy zadziałały razem, 
osiągnęły podwójny sukces, nie mówiąc 
już o radości mieszkańców i pracowników 
Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 
Aleksandra Kowal, IAC Wrocław
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Konferencja Interact 
w Grudziądzu

Konferencję otworzył Gubernator Łukasz 
Grochowski, wspólnie z Przewodniczącą 

Komitetu Interact Isobel Perera-Turostowską 
oraz Prezydent Interact Zuzanną Bernacką

Uczestnicy Konferencji Interact w Grudziądzu

Wszyscy jesteśmy dziećmi
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Wspólna praca pozwoliła osiągnąć 
więcej, z korzyścią dla dzieci
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Act z języka angielskiego oznacza 
działanie i to z pewnością cechu-
je szczeciński Interact. Młodzież 

ze stolicy województwa zachodniopo-
morskiego nie zwalnia tempa i w tym 
roku do kalendarza cyklicznie organizo-
wanych wydarzeń dołożyła jeszcze jed-
ną pozycję. Jest to „BusinessAct”, czyli 
konkurs dla uczniów o charakterze biz-
nesowym. To jedna z nielicznych akcji, 
podczas której nie prowadzimy zbiórki 
pieniędzy na szczytny cel, jednak idea 
pomagania w dalszym ciągu jest roz-
przestrzeniana, tylko na innej płasz-
czyźnie. Poprzez BusinessAct pragnie-
my pomóc młodzieży w postawieniu 
pierwszych kroków w biznesie i w na-
wiązaniu współpracy ze szczecińskimi 
przedsiębiorcami.

Współpraca z przedsiębiorcami
Konkurs jest również efektem tegorocz-
nej współpracy Interactu z Północną 
Izbą Gospodarczą (PIG) w Szczecinie. 
Od września młodzi działacze spotyka-
ją się w budynku PIG-u i na jednym ze 
spotkań z prezesem Izby postanowili 
wspólnie zorganizować projekt, któ-
ry, jak podkreśla Jarosław Tarczyński 
prezes Północnej Izby Gospodarczej 

i jednocześnie członek RC Szczecin In-
ternational: 
- Projekt ten miał za zadanie przeła-
mać barierę wieku między młodzieżą, 
a przedsiębiorcami, co zaowocowało 
w efektywnym dialogu, świeżym spoj-
rzeniu i szybszym rozwoju szczecińskich 
firm.

Pierwsza edycja konkursu
Za nami już pierwsza edycja Busines-
sAct’u. Trwała 2 miesiące, a same przy-
gotowania pochłonęły przynajmniej 
dwa razy więcej czasu. Organizatorzy 
podzielili konkurs na dwa etapy, gdzie 
uczniowie rywalizowali w dwóch kate-
goriach: „Mój pomysł na biznes” i „Mój 
Szczecin”. W ramach pierwszego eta-
pu uczestnicy byli zobowiązani do wy-
pełnienia formularza internetowego, 
w którym musieli pochwalić się swoją 
wiedzą na temat Interactu oraz Północ-
nej Izby Gospodarczej, a także odpowie-
dzieć na pytanie konkursowe: Jaki jest 
twój pomysł na biznes? /Jaką zmianę 
w funkcjonowaniu/wyglądzie miasta 
byś wprowadził/a? Jednak wypełniając 
formularz, uczniowie nie mogli się roz-
pisywać, gdyż organizatorzy zaznaczyli, 
że odpowiedzią ma być kilkuzdaniowa 

„esencja” pomysłu, aby sprawdzić, czy 
uczestnicy potrafią w zwięzły sposób 
opisać swój projekt. Po upływie terminu 
na wysyłanie zgłoszeń, kapituła konkur-
sowa, którą stanowiła rada PIG-u wy-
brała najbardziej interesujące projekty, 
a ich autorom udzieliła promocji do ko-
lejnego etapu. Drugi etap polegał na za-
prezentowaniu swojego projektu przed 
kapitułą. Podczas prezentacji członko-
wie jury oceniali zdolności prezentacji, 
przygotowanie merytoryczne i realność 
pomysłu. Po serii prezentacji zwycięzcy 
otrzymali zaproszenia na Wielką Galę 
Północnej Izby Gospodarczej, gdzie zo-
stały wręczone nagrody. W każdej kate-
gorii można było wygrać nagrodę głów-
ną o wartości 3000 złotych bądź jedno 
z dwóch wyróżnień o wartości 1000 zło-
tych. Nagrody w kategorii „Mój Szcze-
cin” ufundował Urząd Miasta Szczecin, 
natomiast w drugiej kategorii pieniądze 
przeznaczył Bank PKO oraz Północna 
Izba Gospodarcza. Młodzież, oprócz 
czeków otrzymała również możliwość 
stażu w szczecińskich firmach. 

Skąd pomysł na taką akcję? 
Zainspirował nas znany program te-
lewizyjny: Dragons den – jak zostać 
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Nagrody w kategorii „Mój Szczecin” ufundował Urząd Miasta Szczecin, natomiast w drugiej 
kategorii środki przeznaczył Bank PKO oraz Północna Izba Gospodarcza

businessAct w Szczecinie 
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milionerem, gdzie ludzie prezentują 
swoje pomysły przed polskimi milione-
rami, którzy decydują, czy zainwestować 
w dany pomysł, czy nie. Podążając tym 
śladem stworzyliśmy BusinssAct. Oso-
biście zająłem się organizacją konkursu, 
od prowadzenia profilu na Facebooku, 
po stworzenie formularzy czy draftu 
regulaminu, aby umożliwić członkom 
klubu uczestnictwo w konkursie. Uzna-
liśmy, że w ten sposób interactorzy nie 
będą mieli żadnej przewagi nad resz-
tą uczestników i będzie to najbardziej 
uczciwe rozwiązanie. Tym sposobem 
w konkursie mogli wziąć udział wszyscy 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 
Otrzymaliśmy ponad 20 zgłoszeń, co 
uznajemy za dobry i motywujący wynik, 
jak na początek. Wszystkie projekty były 
oryginalne i ciekawe, a zatem kapituła 
miała trudne zadanie, aby wyłonić zwy-
cięzców. Wśród pomysłów znalazły się 
różnego rodzaju aplikacje, ułatwiające 
życie, nowe miejsca, umożliwiające miłe 
spędzenie czasu w Szczecinie czy plany 
rozwoju miasta, zakładające większy na-
cisk na dbałość o środowisko. Osobiście 
uważam, że BusinessAct zdał egzamin 
na 5 i jest projektem, który łączy ludzi 

i pokazuje, że młodzi mają moc spraw-
czą, a ich nowatorskie i świeże spojrze-
nie jest niezbędne do szybkiego rozwoju 
zarówno biznesu, jak i miasta. Ze wzglę-
du na zawartą w regulaminie poufność 
i wyłączność autorów do ich projektów 
nie można upowszechnić zwycięskich 
prac, lecz z pewnością zyskały wielką 
aprobatę prezydenta miasta Szczecin 
oraz przedsiębiorców. Można jednak 
zdradzić, że trzy z sześciu nagród wy-
walczyli członkowie Interact Szczecin 
International!  
-  Zachęcamy inne kluby Interact oraz 
Rotary w Polsce do organizowania Busi-

nessAct’u, bądź podobnych akcji w swo-
im mieście. Taka inicjatywa pozwala 
rozwijać się klubowiczom w sektorze, 
nie tylko ”service”, a także ”leadership”. 
Rotary i świat potrzebuje młodych lide-
rów, a nasza młodzież jest najlepszym 
kandydatem na to miano” - podkreśla 
Isobel Perera-Turostowska - opiekunka 
Interact Szczecin International. 
Gorąco zapraszamy do śledzenia dzia-
łań szczecińskich uczniów poprzez ich 
portale społecznościowe, bo naprawdę 
warto! 
Nataniel Mysiakowski,
IAC Szczecin International
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Zwycięzcy konkursu otrzymali zaproszenia na Wielką Galę 
Północnej Izby Gospodarczej, gdzie zostały wręczone nagrody

Grafika promująca konkurs
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Witamy w rodzinie Rotary

Dieter Winfried 
Sauer, RC Sopot 

International
– inżynier

Monika Wardęga,
RC Sopot International – 

menadżer finansowy

Monika Schroeder,
RC Sopot International – 
specjalistka w dziedzinie 

zaopatrzenia

julian Gilbert,
RC Sopot International 

- nauczyciel języka 
angielskiego

Tomasz Kosiński, 
RC Sopot International – 
programista, menadżer

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
RPG Regionalny 
Przedstawiciel Gubernatora 
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

MAj

11 Kalinowe Pole Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Rotary Klubów 
w Golfie Poznańskie Kluby Rotary

23 Giżycko Regaty o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 RC Giżycko

25 Hotel Sheraton Sopot bal jubileuszowy z okazji 20-lecia RC Sopot RC Sopot

25 Dwór w Tomaszowicach jubileusz 25 – lecia RC Kraków Wanda RC Kraków Wanda

31 Różne miejsca w Polsce Wyjazd Rotarian na motocyklach na Konwencję
w Hamburgu IfMR Polska

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

6 Ośrodek Wypoczynkowy 
Casus w łasinie  Konferencja Interact INTERACT

15 Warszawa
Przekazanie obowiązków Prezydenta w klubach 

Warszawy i Podlasia wraz oraz łańcucha 
gubernatorskiego 

RPG Mazowsze i Podlasie

16 Pałac Ziemstwa 
Pomorskiego fash’n’act III IAC Szczecin International

20 Lublin
Międzynarodowy Rajd Lublin 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rotarian
na Motocyklach (IfMR)

IfMR Polska

21 janów Lubelski Spotkanie „Na Trasie” z RC janów Lubelski RC janów Lubelski

23 binowo Park Golf Club Golf Charity Tournament RC Szczecin International

27 Saint Petersburg Spotkanie Rotary ICC Polska Rosja ICC Polska Rosja

LIPIEC

20 Szrenica Charytatywny Wyścig Rowerem na Szrenicę – Korona 
Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

SIERPIEń

3 Chojnik Charytatywny Wyścig Rowerem przez Chojnik na 
Odrodzenie – Korona Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

17 jelenia Góra Rotary Country RC jelenia Góra

23 Estonia Mistrzostwa Świata w tenisie (IfTR) Erkki Leego Dyrektor Turnieju

31 Śnieżka Charytatywny Wyścig Rowerem na Śnieżkę – Korona 
Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

WRZESIEń

7 Zamość Mistrzostwa Dystryktu w strzelaniu z broni 
sportowej RC Zamość

25-29 Gdańsk Rotary Institute & GETS w Gdańsku Rotary International

PAźDZIERNIK
5 Zamość XXv lecie Rotary Club Zamość RC Zamość

11-13 Hotel Aurora 
Międzyzdroje Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

20 Olsztyn k. Częstochowy Hubertus 2019 RC Częstochowa



HONOLULU
HAWAII 2020

Odkryj prawdziwego ducha aloha z ludźmi 
z całego świata podczas Rotary International 
Convention 2020 w Honolulu na  Hawajach, 
w dniach 6-10 czerwca 2020 r.

Zarejestruj się na riconvention.org.

Aloha
ROTARY


