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Tutaj, w Stanach Zjednoczonych, koń-
czy się kolejne lato, co dla rodziny Malo-
ney zawsze oznacza powrót do rodzin-
nego miasta Ridgway w stanie Illinois 
na coroczny festiwal Dnia Popcornu. 
Mam tam zaszczyt pełnić rolę „Króla 
Popcornu” - mistrza ceremonii podczas 
wydarzeń dnia.

Bez względu na porę roku każda ro-
dzina ma swoje tradycje. Chciałbym 
zasugerować nową: znajdźcie okazję, 
aby przedstawić swoją rodzinę Rotary. 
Jedną z tradycji mojej rodziny jest za-
bieranie córek i wnuków na Międzyna-
rodową Konwencję Rotary. Konwencja 
2020 w Honolulu będzie wspaniałym 
sposobem na zapoznanie dzieci i wnu-
ków ze światowym Rotary. Planujemy 
tam wiele wydarzeń rodzinnych, aby 
każdy znalazł coś dla siebie.

Każdy moment jest dobry na to, by 
przyprowadzić członków rodziny na 
akcję Rotary lub inicjatywę pozyskiwa-
nia funduszy. Ale może nie znaleźliście 
wielu wydarzeń rodzinnych w swoim 
klubie. Dlatego jednym z moich priory-
tetów w tym roku jest uczynienie więk-

szości wydarzeń Rotary przyjaznymi 
dla rodzin.

Musimy wspierać kulturę, w której 
Rotary nie konkuruje z rodziną, ale ją 
uzupełnia. Nigdy nie powinniśmy ocze-
kiwać, że nasi członkowie będą wybie-
rać między nimi dwoma. Oznacza to, że 
jesteśmy realistyczni w naszych oczeki-
waniach, rozważni w ustalaniu kalen-
darza i zapraszamy dzieci na wydarze-
nia Rotary na każdym poziomie.

Często młodzi profesjonaliści, których 
Rotary musi przyciągnąć, aby po-
zostać dynamiczną organizacją XXI 
wieku, to właśnie ludzie, którzy mają 
największe obowiązki rodzinne. Nie 
możemy trzymać tych potencjalnych 
młodych członków z dala od ich rodzin, 
organizując wieczorami i weekendami 
wydarzenia, na których ich dzieci nie 
są mile widziane.

Zbyt długo zamykaliśmy drzwi wielu 
zdarzeń Rotary dla dzieci, a czasem na-
wet dla małżonków. Jakże są to zmar-
nowane okazje! Musimy wykorzystać 
każdą możliwą szansę, aby przekazać 

młodym ludziom dar Rotary, jeśli chce-
my rozwijać Rotary i upewnić się, że 
następne pokolenie jest w pełni zaanga-
żowane w naszą misję.

Otwórzmy więc drzwi i zróbmy to 
w zabawny sposób, tak by nasze dzie-
ci i wnuki chciały dowiedzieć się wię-
cej o członkostwie w Interact, Rotaract 
i Rotary. Zacznijcie od małych kroków, 
jeśli trzeba - być może organizując nie-
które spotkania w czasie bardziej przy-
jaznym dla rodziny - ale zastanówcie 
się, jak możecie kontynuować tego ro-
dzaju wydarzenia przez wiele lat.

Zabieranie dzieci na spotkania Rotary 
to nie tylko zabawa, to pokazuje je także 
światu! Sprawcie, aby był to niezapo-
mniany rok dla Waszej rodziny i stale 
powiększającej się rodziny Rotary, po-
nieważ Rotary łączy świat.

Mark Daniel Maloney
Prezydent Rotary International

Rodzinne
spotkania
w Rotary

wrzesień 2019
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Mark Daniel Maloney
Prezydent Rotary International

Rotary musi 
łączyć świat
w dążeniu do 
eliminacji polio

Długotrwała, nieprzerwana walka Ro-
tary przeciwko polio definiuje naszą 
organizację od dziesięcioleci. Mamy 
prawo być dumni ze wszystkiego, co 
osiągnęliśmy przez te lata.

Nasz postęp jest realny i godny uwagi. 
W 1988 roku polio występowało lokalnie 
w 125 krajach, z ponad 350 000 nowych 
przypadków rocznie na całym świecie. 
Od tego czasu Rotary i nasi partnerzy 
z globalnej inicjatywy na rzecz zwalcza-
nia polio zmniejszyli występowanie polio 
o ponad 99,9 procent, zaszczepili prze-
ciwko wirusowi ponad 2,5 miliarda dzie-
ci i zapobiegli 18 milionom przypadków 
porażenia. Przez lata Rotary pomagało, 
krajowi za krajem, przenieść się do ko-
lumny wolnej od polio. Dotyczy to też In-
dii, gdzie jeszcze niedawno uznawano to 
za niemożliwe. Spośród trzech rodzajów 
wirusa polio, typ 2 został wyeliminowa-
ny, a typ 3 może wkrótce zostać zatwier-
dzony jako wyeliminowany. Nigeria nie 
zgłosiła przypadku dzikiego wirusa polio 
od prawie trzech lat. Jeśli ten trend się 
utrzyma, ograniczymy się do jednego 
rodzaju dzikiego wirusa polio w tylko 
jednej części świata, Afganistanie i Paki-
stanie.

W tym regionie istnieją poważne wy-
zwania. Ale ważne jest, abyśmy byli 

optymistami. Spójrzcie na wszystko, 
co dotychczas osiągnęliśmy. To nie jest 
czas na zniechęcenie lub myślenie, że 
zadanie jest niemożliwe. Polio wyeli-
minujemy na zawsze, ale tylko wtedy, 
gdy pozostaniemy wytrwali i czujni. 
Światowy Dzień Polio to czas, w któ-
rym Rotarianie z całego świata mogą 
się spotkać, poznać postępy, jakie po-
czyniliśmy w walce z polio i zaplano-
wać działania, które musimy podjąć, 
aby wyeliminować polio na zawsze. 
Kluczowym słowem jest tu działanie, 
ponieważ wciąż mamy do wykonania 
ważną pracę.

W tym roku chcemy zobaczyć jak naj-
więcej klubów Rotary, które organi-
zują wydarzenia z okazji Światowego 
Dnia Polio na całym świecie. Potrze-
bujecie pomysłów? Co powiecie na zor-
ganizowanie spotkania dla przyjaciół 
i członków klubu, aby obejrzeć „Online 
Global Update?” Możecie także poświę-
cić spotkanie klubowe Światowemu 
Dniu Polio lub zorganizować zbiórkę 
pieniędzy. Pamiętajcie, że każdy zebra-
ny przez nas dolar pozostaje w stosun-
ku 2 do 1, dzięki Fundacji Billa i Melin-
dy Gatesów.

Po utworzeniu wydarzenia zarejestruj-
cie je na endpolio.org/register-your-e-

vent. Następnie wypromujcie za pomo-
cą zestawu narzędzi Światowego Dnia 
Polio, dostępnego na stronie endpolio.
org/world-polio-day.

Zaplanuj swój kalendarz, tak, aby do-
stosować się do „Online Global Update” 
Światowego Dnia Polio 24 paździer-
nika. W tym roku będziemy transmi-
tować nasz program na Facebooku 
w wielu strefach czasowych na całym 
świecie. Odwiedźcie stronę Rotary 
International na Facebooku, aby po-
twierdzić program swojego regionu. 
I nie zapomnijcie śledzić wydarzenia 
w mediach społecznościowych i udo-
stępniać je w swojej sieci.

Kiedy osiągniemy nasz cel, polio stanie 
się drugą chorobą ludzkości wykorze-
nioną na naszej planecie, a Rotary zy-
ska międzynarodowe uznanie. Ale naj-
ważniejsze są dzieci, które nigdy więcej 
nie będą musiały stawić czoła temu 
strasznemu, powodującemu kalectwo 
wirusowi. Rotary musi nadal łączyć 
świat w dążeniu do eliminacji polio. To 
zależy od nas. Zakończmy to zadanie.

październik 2019
Mark i Gay Maloney wraz z dyrektor 
RI PolioPlus Carol Pandak podczas 
rekordowej wspinaczki Rotary Sydney 
Harbour Bridge. Dzięki wspinaczce 
zebrano pieniądze na zwalczanie polio 
i pobito jednocześnie dwa rekordy 
świata: najwięcej flag wywieszonych 
na moście (278 flag) i największej liczby 
wspinaczy na Sydney Harbour Bridge 
w tym samym czasie (340 osób).
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Ni hao, Rotarianie!

Mam nadzieję, że planujecie już Mię-
dzynarodową Konwencję Rotary. Ro-
tarianie mieszkający w pobliżu Oceanu 
Spokojnego są szczególnie podekscyto-
wani! Wydarzenie to w przyszłym roku 
odbędzie się na pięknych Hawajach 
i wiem, że wszyscy chętnie wyruszą 
w podróż do tej rajskiej wyspy.

Więc „przybij piątkę”, zapisując się 
teraz na Konwencję w Honolulu, je-
śli jeszcze tego nie zrobiłeś i zaplanuj, 
w jaki sposób pomóc Fundacji Rotary 
osiągnąć nowe szczyty w 2019 roku. 
Zmieniamy życie wszędzie i to wszyst-
ko dzięki Wam.

Często przypominamy o znaczeniu dat-
ków na rzecz Annual Fund. Te darowi-
zny czynią świat lepszym miejscem, nie 
tylko pomagając wyeliminować polio 
raz na zawsze. Sprawiają, że każdy ro-

dzaj grantu Rotary na całym świecie 
staje się możliwy.

Ale wielu z Was nie wie o czymś rów-
nie ważnym: wsparcie Rotary Endo-
wment gwarantuje naszą przyszłość. 
Mam nadzieję, że rozważycie stworze-
nie własnego dziedzictwa, przekazując 
dar dla Rotary Endowment. Pomysł 
jest równie prosty, co silny. Rotary En-
dowment wspiera programy Fundacji 
dzisiaj i w przyszłości.

Mamy cel w wysokości 2 025 miliarda 
dolarów do 2025 roku. Osiągniemy ten 
cel dzięki Waszemu wsparciu. A kiedy 
to zrobimy, dokonamy rzeczy niesa-
mowitych. Korzystając z rocznych do-
chodów z inwestycji, Fundacja będzie 
miała około 100 milionów dolarów 
rocznie, na wszelkiego rodzaju projek-
ty zmieniające i ratujące życie. To bę-
dzie niebywałe osiągnięcie i naprawdę 
zabezpieczy naszą Fundację na długo.

 W tym miesiącu chcę przybić dwie wy-
jątkowe piątki. Pierwsza trafi do Ro-
tary Club of Taipei Roundtable. Jego 
członkowie zebrali i przekazali 10 000 
USD na rzecz End Polio Now podczas 
uroczystości zaprzysiężenia Prezyden-
ta Klubu Jeffa Lin. Następnie, podczas 
ceremonii przekazania służby, kilka dni 
później, Dystrykt 3750 w Korei wpro-
wadził sześciu nowych członków „Arch 
Klumph Society” zwiększając ich licz-
bę do ośmiu. Gratulacje za znakomitą 
pracę nowego Gubernatora Dystryktu 
Yun Young-Junga!

Hojność Rotarian wciąż daje mojemu 
życiu wielką radość i cel, mam nadzie-
ję, że Wam również.

Gary C.K. Huang
Przewodniczący Fundacji Rotary

Hojność Rotarian
wciąż daje mi 
wielką radość

wrzesień 2019
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Gary C.K. Huang
Przewodniczący Fundacji Rotary

Bądźcie
częścią historii

Ni hao, Rotarianie!

Przyjaciele, w tym miesiącu jest Świa-
towy Dzień Polio i stajemy przed po-
ważnym wyzwaniem. Nowe informa-
cje z Afganistanu i Pakistanu mówią, że 
mamy więcej pracy. Mówią, że wirus 
polio nie zniknie ani szybko, ani łatwo.
Przede wszystkim mówią, że jesteśmy 
teraz potrzebni bardziej niż kiedykol-
wiek. Sukces będzie wymagał od nas 
zachowania równych działań i wyka-
zania, że nasze zaangażowanie nie jest 
tymczasowe. Jesteśmy w tym do końca 
i pokonamy tę straszliwą chorobę. Od-
damy życie dzieciom i rodzinom oraz 
przywrócimy nadzieję społecznościom.

Mamy szczęście posiadać wspaniałych 
przyjaciół w ramach Globalnej Inicja-
tywy na rzecz Walki z Polio - w tym 
Fundację Billa i Melindy Gatesów, 

która nadal dofinansowuje każdą da-
rowiznę 2 do 1. Zlikwidowaliśmy już 
dzikiego wirusa polio typu 2, a typ 3 
może wkrótce zostać usunięty. Indie są 
już wolne od polio, a wkrótce może być 
od niego wolna cała Afryka.

Najważniejszym czynnikiem eliminu-
jącym polio na zawsze jesteście Wy. 
Mieszkańcy Afganistanu i Pakistanu 
borykali się w ostatnich latach z wielo-
ma trudnościami. Polio jest po prostu 
kolejnym. Dla nich wszystko to mogło 
być przytłaczające. Ale nie dla Rota-
rian. Nie czujemy się przytłoczeni. Czu-
jemy to wyzwanie i jako ludzie czynu 
stawiamy mu czoła.

Słowami Konfucjusza: „Jeśli ktoś jest 
cnotliwy, nie zostanie pozostawiony 
samemu sobie. Pewne jest, że dzielący 
podobne umysły przyjdą i się połączą”. 

W Rotary bardzo dobrze rozumiemy te 
słowa. Kiedy mówimy „Service Above 
Self”, opowiadamy się za tą cnotą. Wie-
my, że nasi podobnie myślący bracia 
i siostry na całym świecie dołączą do 
nas. Przyciągnęła nas wspólna potrze-
ba czynienia dobra na świecie.

Możemy na zawsze pozbyć się ze świa-
ta tej choroby. Będziecie tymi, którzy 
uczynią to, poprzez swoje ciągłe zaan-
gażowanie i hojność.

Bądźcie częścią historii! Pomóżcie nam 
przezwyciężyć ostateczne trudności 
i wyzwanie. Przekażcie darowiznę na 
endpolio.org/donate.

październik 2019
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Drodzy Przyjaciele, w październiku 
odbyły się dwie konferencje: Konfe-
rencja Dystryktu 2231 w Międzyzdro-
jach oraz Konferencja Jesienna Rota-
ract Polska w Zawoi. Stały się one dla 
mnie inspiracją do podzielnia się pew-
nymi refleksjami. 
Konferencja Dystryktu w Między-
zdrojach zorganizowana pod tytułem 
„Rotary i ONZ wspólnie od 75 lat łą-
czą świat” poświęcona była roczni-
cy współpracy Rotary International 
z ONZ. Na konferencji przedstawione 
zostały projekty polskich klubów Rota-
ry wpisujące się w jedną z sześciu dzie-
dzin, na które kładzie nacisk w swojej 
działalności Rl, a które zostały wybra-
ne z siedemnastu obszarów znajdują-
cych się w centrum zainteresowania 
ONZ. Swoje projekty prezentowały: 
RC Gorzów, RC Grudziądz Centrum, 
RC Koszalin, RC Olsztyn Varmia, RC 
Świnoujście, RC Warszawa Wilanów. 
Różnorodność poruszanej tematyki 
udowodniła po raz kolejny, że polskie 
kluby są niezwykle kreatywne w two-
rzeniu projektów realnie zmieniają-
cych świat. Konferencji towarzyszyły 
tematyczne stoliki prezentujące Dys-
tryktalny Program Mentoringu oraz 
działalność KWM i Interact. 
Wyjątkowo inspirującym punktem 
programu okazało się dla mnie wy-
stąpienie przedstawiciela Prezydenta 
RI - PG Leny J. Mjerskaug. Nasz gość 
kilkukrotnie podkreślał, jak wielkim 
potencjałem dysponujemy - mając tak 
duży kraj i proporcjonalnie małą ilość 
Rotarian. Propozycja Leny, by w ciągu 

roku podwoić naszą liczebność została 
przyjęta przez słuchaczy z niedowie-
rzaniem. Ja jednak zgadzam się z Jej 
punktem widzenia. Wystarczy, by każ-
dy z nas zaprosił do klubu tylko 1 (!) 
osobę – znajomego z pracy, przyjaciela 
czy sąsiada…  Nawet jeśli 50% z zapro-
szonych gości zrezygnuje - ilość Rota-
rian w Polsce wzrośnie skokowo. Pro-
szę, sprawdźmy czy propozycja Leny 
ma szansę przybrać realny kształt. 
Spróbujmy zaprosić tylko 1 znaną nam 
osobę na spotkanie rotariańskie. To nie 
jest olbrzymi wysiłek. W Polsce żyje 23 
617 440 osób pomiędzy dwudziestym 
a sześćdziesiątym czwartym rokiem 
życia, a do Rotary należy 1 676 osób. 
Czy czujecie ten potencjał? 
Jesienna Konferencja Rotaract rów-
nież stała się dla mnie inspiracją. Nie-
stety, kluby Rotaract przeżywają kry-
zys członkostwa.  Jak temu zaradzić?  
Sądzę, że jako członkowie ruchu rota-
riańskiego powinniśmy sobie w związ-
ku z tym odpowiedzieć na kilka pytań: 
• czy faktycznie jako Rotarianie wy-
starczająco dużo opowiadamy naszym 
najbliższym - dzieciom, wnukom - 
o klubach Rotaract i Interact? 
• czy autentycznie zachęcamy młode 
pokolenia do aktywności na tym polu? 
Często szczycimy się w rozmowach 
tym, że nasze dzieci brały udział w wy-
mianie młodzieżowej. Ale czy w ślad za 
tym poprosiliśmy je, by dołączyły do 
klubu Rotaract lub spróbowały same 
go stworzyć? 
Proszę każdego z Was o osobistą reflek-
sję na ten temat. Wszak Ci młodzi ludzie 

to nasi najlepsi ambasadorzy. Wiem, że 
są oni skupieni na studiach lub począt-
kach swojej kariery. Jednak brak cza-
su bywa popularną wymówką - często 
jest to kwestia priorytetów, które sobie 
ustanawiamy. Spróbujmy porozma-
wiać o tym przy najbliższej okazji. 
To tyle, jeśli chodzi o inspiracje po kon-
ferencjach, które odbyły się w naszym 
Dystrykcie.
24 października obchodzimy światowy 
dzień Polio. Od ponad 30 lat Rotary jest 
zaangażowane w zwalczanie choroby 
Heinego-Medina. Na dziś w 2019 roku 
odnotowaliśmy ogółem 88 wypadków 
wystąpienia tej choroby: 16 w Afgani-
stanie i 72 w Pakistanie. Wojna i eks-
tremizm były w dużej mierze odpowie-
dzialne za uporczywe utrzymywanie 
się polio w Afganistanie i Pakistanie, 
gdzie talibowie utrudniali pracowni-
kom terenowym docieranie do dzieci, 
które potrzebują szczepionki. Wciąż 
jednak mamy nadzieję, że rok 2019 jest 
ostatnim rokiem z nowymi przypadka-
mi polio w Afganistanie i Pakistanie! 
Jako Rotarianie wykażmy się zatem 
hojnością i przekazujmy datki na walkę 
z tą chorobą – nie tylko w październi-
ku, ale przez cały rok. 

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Konferencje
i inspiracje

Małgorzata Wojtas
Gubernator Dystryktu 2231
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Kochani, 
i oto nadeszła jesień, wraz 
z obfitością plonów i swo-
imi złocisto czerwonymi 
kolorami. Ten barwny 
czas jest zawsze bardzo 
intensywny dla klubów 
Rotary, które po let-
niej sielance zabierają 
się ochoczo do działa-
nia. Życzę Wam zatem 
niezmiennie sukcesów 
w realizacji wszystkich 
planów. W bieżącym 
numerze znajdziecie relację z wrześniowego Instytutu 
Rotary w Gdańsku a także z Konferencji Dystryktu jaka 
odbyła się w klimatycznych nadmorskich Międzyzdro-
jach. Zachęcam także do lektury relacji z okrągłych jubi-
leuszy klubów Rotary Zamość (25 lat) i Rotary Sopot (20 
lat) a także obszernego materiału dotyczącego obecnego 
Prezydenta Marka Maloney’a oraz zapowiedzi zbliżają-
cej się Konwencji Rotary International w Honolulu. Ży-
czę miłej lektury. 
Z rotariańskim pozdrowieniem
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Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie

Aż 1 na 3 dzieci 
w Stanach 

Zjednoczonych twierdzi, 
że było zastraszane 

w szkole.

Kajmany

Stany Zjednoczone

Austria
i Niemcy

Wielka Brytania

Republika
Południowej
Afryki

Stany Zjednoczone

Na przedmieściach 
Denver rotariański 
program przeciwdziałania 
zastraszaniu objął ponad 
2000 uczniów szkół 
podstawowych. Program 
„Peaceful Schools”, 
opracowany przez kluby 
Rotary z Denver Southeast, 
Highlands Ranch (Littleton) 
i Parker, został stworzony 
w 2014 roku przez Carole 
Baumbusch. Szablon 
stworzony przez „Operation 
Respect, organizację 
non-profit skupioną 
aby pomóc dzieciom 
wyrosnąć na etycznych 
i współczujących dorosłych, 
został dostosowany do 
Rotary: „Naucza rozwoju 
osobowości w oparciu o Test 
Czterech Pytań” -  mówi 
Baumbusch. Program jest 
prowadzony przez uczniów 
szkół średnich, którzy są 
szkoleni przez Rotarian.

Kajmany

28 marca trzy kluby 
Rotary na tym zamorskim 
terytorium brytyjskim 
otworzyły centrum 
edukacji dzieci na świeżym 
powietrzu. Karol, książę 
Walii, przeciął wstęgę 
w obiekcie na terenie parku 
botanicznego królowej 
Elżbiety II. Centrum 
o wartości 180 000 USD 
zostało sfinansowane przez 
kluby Rotary z Central 
Cayman Islands, Grand 
Cayman i Grand Cayman 
Sunrise. Rotary Club of 
Grand Cayman przekazał 
również, pokój do laktacji 
Mamava za 20 000 USD, 
na międzynarodowym 
lotnisku Owen Roberts 
w George Town. „Chcieliśmy 
zaoferować mamom 
czyste, prywatne miejsce 
do karmienia piersią lub 
ściągania pokarmu”, mówi 
członek klubu Justin Bodden.

Wielka Brytania

Od 15 lat coroczny Turniej 
Technologiczny, którego 
gospodarzem są trzy kluby 
Rotary w Yorku, pomaga 
wzbudzać zainteresowanie 
studentów technologią 
i rozwija ducha pracy 
zespołowej. W tym roku 
wyzwaniem dla szesnastu 
czteroosobowych zespołów 
było zaprojektowanie 
i zmontowanie przy 
użyciu dostarczonych 
części, migającej lampy 
ostrzegawczej. Sędziowie 
przyznawali punkty 
zespołom w trzech grupach 
wiekowych za projekt, 
solidność konstrukcji 
i wyjaśnienie dotyczące tego, 
jak podeszli do wyzwania 
inżynierskiego. Kluby 
Rotary w Yorku, York Ainsty 
i York Vikings sfinansowały 
konkurs, przy wsparciu 
sponsorów, w tym University 
of York.
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Republika Południowej Afryki

Kiedy susza doprowadziła 
tysiące flamingów do 
porzucenia piskląt 
w zbiorniku, który służy jako 
lęgowisko ptaków, Rotary 
Club of Fourways Main Reef, 
Johannesburg, przystąpił 
do działania, zapewniając 
pożywienie, koce i roztwór 
soli fizjologicznej dla ptaków 
z rezerwatu.

„Czasami w życiu dzieją 
się magiczne rzeczy”, 
mówi członek klubu 
Ingrid Sellschop, która 
widziała w mediach 
społecznościowych 
informacje o trudnej 
sytuacji piskląt flamingów, 
co skłoniło członków klubu 
do zaangażowania się pod 
koniec stycznia. „Przyjaciel 
z czasów szkolnych, 
który prowadzi program 
rehabilitacji sępów VulPro 
w tamie Hartbeespoort, 

skontaktował się ze mną, 
prosząc o pomoc, gdy 
zobaczył, że nasz klub zbiera 
przedmioty i pieniądze na 
ratunek”. Wiele centrów 
ochrony w całym kraju 
było zaangażowanych 
w przenoszenie piskląt i jaj 
do bezpiecznych środowisk.

„Miałem szczęście, że 
mogłem pomóc w karmieniu 
małych piskląt flamingów 
w pierwszym tygodniu, 
kiedy przybyły do centrum 
VulPro”, mówi Sellschop. 
Misja zakończyła się 
szczęśliwie ze zdrowymi 
pisklętami, a poziom 
wody na zaporze wzrósł, 
poprawiając warunki dla 
stad.

Austria i Niemcy

Ponad 100 entuzjastów 
sportów zimowych ruszyło 
na stoki podczas Ski Week, 
organizowanego przez 
Rotary Club Oberstdorf-
Kleinwalsertal, klubu 
granicznego w Alpach Allgäu. 
Uroczystość zainteresowała 
Rotarian z Unii Europejskiej, 
Rosji, Turcji i Stanów 
Zjednoczonych. Podobne 
spotkanie odbyło się 
dwa miesiące wcześniej 
w Telluride w Kolorado. 
„Byliśmy w stanie pokazać, 
że w Bawarii i Austrii 
znajdziecie nie tylko świetne 
stoki narciarskie, ale także 
prawdziwą gościnność 
Rotarian”, mówi Andreas 
Kaenders. Uczestnicy 
zgromadzili także ponad 7800 
USD na pomoc dzieciom ze 
stwardnieniem guzowatym, 
chorobą genetyczną, która 
powoduje nowotwory 
w różnych narządach.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Angielskie słowo 
„ski” pochodzi od 
norweskiego terminu 
oznaczającego odrąbany 
kawałek drewna.
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Rotary Club of Fourways Main Reef, Johannesburg  zapewnił 
pożywienie, koce i roztwór soli fizjologicznej dla ptaków z rezerwatu
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Potęga żółwia

Hawajskie zielone żółwie morskie, znane również jako 
honu, są symbolem szczęścia, mądrości i długowieczności. 
W hawajskich legendach honu występują jako posłańcy, 
obrońcy i przewodnicy. Żółwie, które pojawiają się w sta-
rożytnych petroglifach, a także we współczesnej ikonogra-
fii na Hawajach, są również inspiracją do oficjalnego logo 
Międzynarodowej Konwencji Rotary w Honolulu, która 
odbędzie się w dniach 6–10 czerwca 2020 roku.

Na Hawajach nurkowie często spotykają się z tymi pełny-
mi gracji gigantami - dorosłe żółwie często ważą ponad 
300 funtów - kiedy używają swoich długich przednich nóg 
w kształcie skrzydeł, aby poruszać się w wodzie. Najlep-
sze miejsca do zobaczenia zielonych żółwi morskich to 
Hanauma Bay, zaledwie pół godziny jazdy samochodem 
od Honolulu i plaża Laniakea na północnym brzegu Oahu. 
W zatoce Hanauma można zobaczyć żółwie pływające 
w płytkiej wodzie w pobliżu raf. Na plaży Laniakea żółwie 
wychodzą na plażę, by się opalać. Pamiętajcie, aby dać im 
przestrzeń, aby chronić ten zagrożony gatunek, nielegal-
nym jest ich dotykanie lub przeszkadzanie im. Ale widok 
zielonych żółwi morskich opalających się lub pływających 
w morzu jest niezapomnianym przeżyciem dla odwiedza-
jących Hawaje. Hank Sartin

Dobre sąsiedztwo

Jeżeli planujecie uczestniczyć w Międzynarodowej Kon-
wencji Rotary w Honolulu od 6 do 10 czerwca, rozważ-
cie dodanie kilku dni do swojego pobytu na podróż poza 
Oahu, aby podziwiać wspaniałości sąsiednich wysp.

Na Kauai miłośnicy przyrody pokochają park stanowy 
Nāpali Coast (na zdjęciu). Pali oznacza klif, a w dolinach 
wzdłuż wybrzeża znajdziecie kilka ekscytujących, usia-
nych wodospadami. Może rozpoznacie tę linię brzegową 
z Parku Jurajskiego, nakręcono tu części tej serii filmów.

Na Maui możecie pojechać autostradą Hana, 64-kilome-
trową trasą, która obejmuje północne wybrzeże od Ka-
hului przez małe miasteczko Hana do Kipahulu. Droga ma 
ponad 600 zakrętów i 46 jednopasmowych mostów. Jeśli 
chcecie skupić całą uwagę na krajobrazie, możecie wsiąść 
do autobusu wycieczkowego i pozwolić komuś innemu 
martwić się prowadzeniem pojazdu.

Na Big Island możecie zobaczyć surową moc natury 
w Hawai Volcanoes National Park. Odwiedźcie stronę 
nps.gov/havo, aby uzyskać informacje na temat wulka-
nów w parku. Podczas pobytu na Wielkiej Wyspie od-
wiedźcie region Kona, w którym uprawia się kawę, aby 
zobaczyć staranne uprawy, kryjące się za waszą poran-
ną filiżanką tego trunku. Wiele farm kawowych oferuje 
wycieczki i warto pojechać na więcej niż jedną, aby mieć 
pełen obraz. Hank Sartin
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Hawajskie żółwie są symbolem 
szczęścia, mądrości i długowieczności

Park stanowy Nāpali Coast z pięknymi wodospadami

Nie przegapcie Konwencji Rotary 2020 
w Honolulu. Zarejestrujcie się
na riconvention.org
do 15 grudnia, aby zaoszczędzić.
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Odliczanie do Konwencji



Instytut Rotary dla stref 17 i 18 już za 
nami, pozostały wspomnienia, nowe 
przyjaźnie i wdzięczność uczestników 

za wspaniałą, rotariańską atmosferę.
Instytut w Gdańsku był drugim, po Wil-
nie, organizowanym w dwuletniej ka-
dencji RID Piotra Wygnańczuka. Sam 
Instytut to konferencja dla Rotarian, 
podczas której poruszane są najważniej-
sze kwestie przez liderów naszego ru-
chu. W tym roku obecni byli Prezydent 
RI Mark Maloney z żoną Gay oraz Prze-
wodniczący Zarządu Rotary Foundation 
Gary Huang z żoną Corinną.
Każdy z Instytutów Rotary International 
poprzedzony jest szkoleniem dla guber-
natorów elektów, a od tego roku rów-
nież nominatów a także seminariami 
dotyczącymi członkostwa, Rotary Fo-
undation i wizerunku publicznego. Tak 
więc Rotarianie z naszych dwóch stref 
obejmujących Islandię, Danię, Norwe-
gię, Szwecję, Finlandię, Litwę, Łotwę, 
Estonię, Federację Rosyjską, Polskę 
oraz terytoria autonomiczne: Grenlan-
dię, Wyspy Owcze i Wyspy Alandzkie, 
przyjeżdżali do Gdańska już od wtorku 

24 września i przebywali do 29 wrze-
śnia, tj. do chwili zakończenia Instytutu. 
W sumie mieliśmy zarejestrowanych na 
różne wydarzenia 320 osób z 19 krajów 
i 41 dystryktów Rotary. 
Ważną uroczystością towarzyszącą było 
wręczenie odznaczeń Major Donor oso-

bom, które dokonały wpłat na konto Rota-
ry Foundation w wysokości ponad 10 000 
USD. W tym roku w taki sposób uhono-
rowano 11 darczyńców z obu stref, w tym 
dwóch z Polski: Marka Krawczyńskiego 
(RC Warszawa City) i Piotra Wygnańczu-
ka (RC Gdynia). Cieszy fakt, że z roku na 

| ROTARY W DYSTRYKCIE
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Na zdj. od lewej: RID Piotr Wygnańczuk, Gay Maloney, 
Aleksandra Wygnańczuk i RIP Mark Maloney

Rotary Institute & GETS 2019 
w Gdańsku
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Parada Rotarian ulicami miasta Gdańska
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rok idea wsparcia naszej fundacji zdoby-
wa uznanie również w naszym dystrykcie.
Filmową relację z Instytutu Rotary 
w Gdańsku można obejrzeć na stronie 
Dystryktu, przy artykule o Instytucie 
a część prezentacji dostępnych jest na 
stronie: https://rotaryinstitutegdansk.
org/presentation/.
Ja natomiast skupię się na tym, co 
szczególnie podobało się uczestnikom. 

Sesja w Europejskim Centrum 
Solidarności
Inauguracja Instytutu w Europejskim 
Centrum Solidarności wraz z wystąpie-
niem laureata Pokojowej Nagrody Nobla 
Lecha Wałęsy pokazała jak pięknie nasza 
polska droga do demokracji wpisuje się 
w rotariańskie ideały pokoju. Tutaj rów-
nież zgromadzonych przywitał RID Piotr 
Wygnańczuk a Prezydent Mark Malo-
ney skupiał się w swym wystąpieniu na 
tym jak Rotary łączy ludzi. Nowoczesne 
wnętrza ECS wraz z zachowanymi ślada-
mi naszej najnowszej historii stanowiły 
idealne otoczenie dla koncertu Cappelli 
Gedanensis. Koncert prowadziła jako 
dyrygent i moderator Magdalena Paw-
lisz, która opowiedziała w trakcie jego 
trwania jak Rotary wspiera ją na drodze 
zawodowej, dziękując przy tym swoim 
rotariańskim mecenasom.

House of Friendship
W Gdańsku mieliśmy wielu wystawców 
począwszy od firmy Sacheti & Co sprze-
dającej rotariańskie znaczki, promocji 
Konwencji RI w Honolulu w 2020 roku, 
następnego Instytutu w Finlandii w 2020 
po Shelterbox, który zapewnia schronie-
nie wszędzie tam, gdzie ludzie wskutek 
konfliktów zbrojnych czy klęsk żywioło-
wych zostali pozbawieni dachu nad gło-
wą. Również Kluby Rotary: Sopot Inter-
national, Warszawa Wilanów, Gorzów 
Wielkopolski i Prague International sko-
rzystały z tej formy promocji i szukania 
partnerów do swoich projektów.

Parada Rotariańska
Barwna parada Długim Targiem i ulicą 
Długą ze znakami rotariańskimi przy 
dźwiękach orkiestry dętej z Szemuda 
była doceniona ze względu na możli-
wość promocji Rotary na zewnątrz. Była 
to jednocześnie okazja do spaceru po 
Starym Mieście, a dla wielu, w tym pary 
prezydenckiej, do tańca. 

RYLA
Równolegle z Instytutem 20 uczest-
ników odbywało szkolenie w ramach 
RYLA, która została włączona do progra-
mu Instytutu po raz pierwszy w Gdań-
sku. RI Director elect Virpi Honkala już 
potwierdziła, że również w Oulu, Fin-
landia przewiduje takie samo rozwią-
zanie. I tak oto nasza polsko-szwedzka 
RYLA awansowała do rangi strefowego 
wydarzenia. 

Hotel – Gdańsk
Wielkim atutem ostatniego Instytutu 
był Gdańsk ze swoją historią, otwar-

tością i pięknem. Usytuowanie Hotelu 
Radisson & Suites nad samą Motła-
wą w centrum miasta dało możliwość 
szybkiego dotarcia do Europejskiego 
Centrum Solidarności, spaceru śladem 
replik zabytków w ramach projektu re-
alizowanego przez RC Gdańsk-Sopot-
Gdynia „Zobaczyć świat rękami” czy pa-
rady drogą królewską.

Podziękowania
Polscy, a zwłaszcza trójmiejscy rota-
rianie, docenili wagę rotariańskiego 
wydarzenia w Gdańsku. Wielu z nich 
przyjechało, aby wziąć udział chociaż 
w niektórych częściach programu.
Chciałabym serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy pracowali przy orga-
nizacji RI Insitute & GETS w Gdańsku 
i przyczynili się do jego sukcesu. Więk-
szości z nich, obecnym na uroczystości 
zakończenia Instytutu, serdeczne po-
dziękowania złożył Piotr Wygnańczuk, 
łączne z drobnymi upominkami. Wśród 
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tej 
uroczystości, należy wymienić Doro-
tę Wcisła z RC Elbląg Centrum, która 
opracowała materiały począwszy od 
projektu loga Instytutu poprzez ulotkę 
promocyjną, broszurę konferencyjną 
oraz oprawę plastyczną w Hotelu Radis-
son & Suites. Trójmiejscy rotarianie na 
czele z Regionalnym Przedstawicielem 
Gubernatora Szymonem Faliszewskim 
oraz delegacja z RC Olsztyn Varmia na 
miejscu wsparli organizacyjnie poszcze-
gólne wydarzenia. Cóż, wszystko nam 
sprzyjało, nawet pogoda.
PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot
International, Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego                                                                                                                            
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Uroczyste otwarcie Instytutu w Europejskim Centrum Solidarności

Koncert Cappelli Gedanensis pod 
dyrygenturą Magdaleny Pawlisz 

Jednym z gości Instytutu był prezydent 
Lech Wałęsa
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W Międzyzdrojach w dniach 11-
13 października 2019 roku 
w Hotelu Aurora&SPA odby-

ła się Konferencja Dystryktu 2231 Ro-
tary International pod hasłem „Rotary 
i ONZ wspólnie od 75 lat łączą świat”. 
Konferencja Rotary to największe wy-
darzenie rotariańskie, które każdego 
roku odbywa się w innym z miast w Pol-
sce. W tym roku gospodarzem konfe-
rencji był Rotary Club Świnoujście. 
W wydarzeniu wzięło udział około 130 
Rotarian z całej Polski. Wśród uczestni-
ków znaleźli się także goście zagranicz-
ni: DG László Kézdi – Gubernator wę-
gierskiego Dystryktu D1911 oraz Jolanta 
Szuba i László Himer z Węgier. Jolanta 
Szuba będzie przewodniczącą nowo po-
wstającego Komitetu Międzykrajowego 
ICC Polska – Węgry.
Prezydenta Rotary International Marka 
Maloneya reprezentowała Past Guber-
nator Lena J. Mjerskaug z Norwegii. 
W spotkaniu wziął także udział Dyrek-
tor Zarządu Rotary International Piotr 
Wygnańczuk, Gubernator Dystryk-
tu Małgorzata Wojtas, Gubernator 
Elekt Janusz Koziński, Gubernator No-
minat Wojciech Wrzecionkowski oraz 
Past Gubernatorzy: Barbara Pawlisz, 

Janusz Potępa, Lesław Morawski i Łu-
kasz Grochowski.
Gościem specjalnym wydarzenia był Ja-
cek Pałkiewicz – polski dziennikarz 
i podróżnik, odkrywca źródła Amazon-
ki; członek rzeczywisty Królewskiego 
Towarzystwa Geograficznego – który 
w niezwykle barwny sposób przedstawił 
zebranym swoje podróże.

W trakcie pierwszej konferencji założy-
cielskiej ONZ, w uznaniu dotychczaso-
wych zasług Rotary International otrzy-
mało status doradczy. Aby podkreślić 
tą ważną datę Gubernator Małgorzata 
Wojtas nadała hasło Konferencji Dys-
tryktu a także wybrała projekty, które 
najlepiej wpisywały się w tą tematykę. 
W 2015 roku kraje członkowskie ONZ 

Konferencja Dystryktu
w Międzyzdrojach
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Uczestnicy Konferencji Dystryktu 2231 w Międzyzdrojach
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Past Gubernator Barbara Pawlisz oraz Bendt Haverberg z RC Sopot 
International zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami rotariańskimi 
Paul Harris Fellow za wielki wkład w organizację Instytutu Rotary w Gdańsku
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podpisały porozumienie, które m.in. 
opisywało 17 dziedzin znajdujących się 
w centrum zainteresowania tej orga-
nizacji. Z tych 17 celów, Rotary Inter-
national wybrało 6 dziedzin na które 
kładzie nacisk w swojej działalności: 
wspieranie pokoju na świecie, wal-
ka z chorobami, dostarczanie czystej 
wody, opieka nad matką i dzieckiem, 
wspieranie edukacji oraz wspieranie lo-
kalnej przedsiębiorczości. Główne fak-
ty na temat współpracy Rotary i ONZ 
przedstawiła Trener Dystryktu Angeli-
ka Przeździęk.
Podczas tegorocznej Konferencji Kluby 
Rotary z różnych miast Polski zapre-
zentowały projekty rotariańskie, które  
wpisują się jednocześnie w jeden z sze-
ściu ww. celów. RC Świnoujście przed-
stawił film „Otwieramy przed nimi 
życie” na temat projektu realizowane-
go przez ten klub w Warsztatach Te-
rapii Zajęciowej. Prezentacji projektu 
pt. „Diagnostyka i leczenie retinopatii 
wcześniaków” realizującego działanie 
w obszarze opieki nad matką i dziec-
kiem dokonał RC Koszalin. W obszarze 
wspierania pokoju RC Warszawa Wi-
lanów zaprezentował projekt o nazwie 
„Pomoc mieszkańcom parafii katolic-
kiej Nyabyeya w Masindi w Ugandzie”. 
W temacie wspierania edukacji można 
było usłyszeć o projekcie „Edukacji eko-
nomicznej przedszkoli i szkół” realizo-
wanym przez RC Gorzów oraz o Trenin-
gu RYLA Gdańsk 2019 czyli programie 
szkoleniowym dla młodych liderów, 
który został pokazany przez Sławomira 
Chmiela Przewodniczącego Komitetu 
ds. RYLA. Dziedzinę wspierania lokal-
nej przedsiębiorczości zaprezentował 
RC Olsztyn Varmia poprzez prezentację 

projektu „Kuchnia Społeczna”. Prezen-
tacje  były bardzo interesujące i po raz 
kolejny udowodniły, że polskie kluby 
są niezwykle kreatywne w tworzeniu 
projektów faktycznie zmieniających 
świat. Konferencji towarzyszyły stoliki 
tematyczne, m.in.: Dystryktalny Pro-
gram Mentoringu prezentowany przez 
kol. Martę Tryniszewską, Komitet Wy-
miany Młodzieży reprezentowany przez 
Magdę Żmijewską oraz  Interact pro-
mowany przez Izę Perera-Turostow-
ską. Tablica Inspiracji z pomysłami 
projektów klubowych także cieszyła się 
popularnością. 
Dyrektor Rotary International Piotr 
Wygnańczuk wspólnie z Past Guber-
nator Barbarą Pawlisz podsumowali 
Instytut Rotary jaki odbył się dwa ty-
godnie wcześniej w Gdańsku. Past Gu-
bernator Barbara Pawlisz oraz Bendt 
Haverberg z RC Sopot International 
zostali uhonorowani najwyższymi od-
znaczeniami rotariańskimi Paul Harris 

Fellow za wielki wkład w organizację 
Instytutu Rotary.
Piotr Figurski Przewodniczący ds. Służ-
by Społecznościom oraz Przewodniczą-
cy Podkomitetu Zbiórek zaprezentował 
film o polskim Rekordzie Guinnessa na 
największe logo utworzone z ludzi – 
znak END POLIO NOW. Wydarzenie 
to miało miejsce 10 września 2019 roku 
w Grudziądzu i wzięły w nim udział 
3003 osoby. Pomysłodawca i organiza-
tor tego wydarzenia otrzymał specjalną 
nagrodę Gubernator Dystryktu za wy-
dźwięk promocyjny akcji.
Przedstawiciel Prezydenta Rotary 
International PDG Lena J. Mjersk-
aug wspólnie z Gubernator Dystryktu 
2231 Polska Małgorzatą Wojtas doko-
nały podsumowania i zamknięcia kon-
ferencji.
Konferencja tradycyjnie zakończyła 
się Paradą Rotariańską ulicami Mię-
dzyzdrojów.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
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Wystąpienie DG Laszlo Kezdi Gubernatora Dystryktu D1991 
Węgry oraz Laszlo Himer i Jolanty Szuba
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Parada Rotarian ulicami Międzyzdrojów na zakończenie Konferencji Dystryktu

Od lewej: IPDG Łukasz Grochowski, DG 
Małgorzata Wojtas, DGE Janusz Koziński 

i DGN Wojciech Wrzecionkowski
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Dokładnie 6 kwietnia 1993 roku 
z inicjatywy członków Rotary 
Club Lublin doszło w Zamościu 

do pierwszego spotkania założycielskie-
go klubu prowizorycznego. Podczas tego 
spotkania założenia ruchu rotariańskie-
go przedstawiali nie żyjący już Prof. 
Grzegorz Leopold Seidler i Prof. Jerzy 
Łopatyński – w późniejszym  okresie 
członek honorowy naszego Klubu.

Charter i pierwszy zarząd
Rozpoczęły się pierwsze spotkania, przy-
gotowano statut i regulamin. 13 kwietnia 
1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Za-
mościu został zarejestrowany Zamoj-
ski Klub Rotariański. Pierwszy Zarząd 
Klubu składał się z następujących osób: 
Zbigniew Litwajtis – Prezydent, Szcze-
pan Semczuk – Wiceprezydent, Da-
nuta Mazur – Sekretarz, Adam Bachta 
– Skarbnik. Niestety, żadna z tych osób 
z różnych powodów nie jest już czyn-
nym członkiem rotariańskiej Rodziny. 
Ostatecznie Rotary Club Zamość został 
oficjalnie zagnieżdżony przez francu-
skich rotarian z RC Comines i przyjaciół 
z RC Lublin. Kartę Rotary International 
Klub otrzymał 20 września 1994 roku 
a uroczysty Charter Day miał miejsce 
1 października 1994 roku. Koniecznym 
jest wspomnieć w tym miejscu o osobie 
Gunnara Fjellandera, szwedzkiego rota-
rianina, wielkiego przyjaciela i modera-
tora ruchu rotariańskiego w Polsce.
 
Akcje charytatywne
Kolejne lata, a jest ich 25, pozwoliły 

Klubowi wpisać się na stałe w krajo-
braz zamojskiej społeczności. Liczne 
akcje charytatywne przyniosły miesz-
kańcom naszego miasta i organiza-
cjom pozarządowym wymierne efekty. 
Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych 
i sportowych, stworzenie funduszu sty-
pendialnego dla szczególnie uzdolnio-
nych uczniów zamojskich szkół, inne 
bardzo różnorodne działania na rzecz 
lokalnej społeczności zaowocowa-
ły przyznaniem Klubowi w 2016 roku 
przez Rotary International Significant 
Achievement Award. 
Współpraca z francuskimi rotarianami 
inspirowana przez przewodniczącego 
Komitetu Polska – Francja, Janusza 
Laskowskiego, reprezentowanymi przez 
Marcela Stefańskiego i Eduarda Lezona 

zaprocentowała w latach 2004 i 2008 
dwoma dużymi grantami, skierowanymi 
do Ośrodka dla Dzieci Niepełnospraw-
nych „Krok za Krokiem” – stworzeniem 
Sali Doświadczania Świata i wyposaże-
niem pracowni komputerowej w spe-
cjalistyczny sprzęt i pakiety edukacyj-
ne przystosowane dla potrzeb dzieci 
z deficytami intelektualno – fizycznymi. 
W kolejnych przedsięwzięciach tym 
razem o wymiarze międzynarodowym 
naszym francuskim partnerem był RC 
Guingamp z jego nieodżałowanym Pre-
zydentem Marcelem Duquesnay.

W Indiach i Kamerunie
Przy współpracy z RC Melksham (An-
glia) wspólnie wyposażyliśmy w sprzęt 
szkołę w m. Gokulapuram w hinduskim 

25 lat historii RC Zamość
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Członkowie RC Zamość podczas jubileuszowych  uroczystości
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Członek RC Zamość - Ryszard Antos odbiera odznaczenie Paul Harris Fellow
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stanie Madras. Do Indii trafiliśmy po raz 
wtóry odpowiadając na apel RC Rajkot, 
realizujący program podróży dookoła 
świata poprzez stworzenie kolekcji la-
lek – jako jedne z pierwszych znalazły 
się tam lalki z naszego regionu. Dzięki 
przyjaciołom z RC Wolsztyn zawędro-
waliśmy na kontynent afrykański gdzie 
w Kamerunie pomogliśmy w budowie 
studni. Kolejnym naszym dużym pro-
gramem było szczepienie dziewczynek 
w mieście i regionie przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego wywołującego 
raka szyjki macicy. Wspólnie z RC of 
Alastaro i dystryktem z Finlandii stwo-
rzyliśmy kolejny matching grant a zgro-
madzone fundusze pozwoliły na zakup 
szczepionek i wykonanie szczepień 
w gm. Zamość. Z ubolewaniem należy 
stwierdzić, że kolejne jednostki admi-
nistracyjne rezygnowały w następnych 
latach ze współpracy mimo spotkań 
i propozycji z naszej strony. Jedynie gm. 
Zamość kontynuuje szczepienia z wła-
snych funduszy.

Szkoła w Kołomyi
W 2016 roku podjęliśmy decyzję 
o objęciu patronatem Polskiej Sobot-
niej Szkoły w Kołomyi, pomocy dla 
ukraińskiej Polonii tam mieszkającej 
i współpracy z Towarzystwem Kultury 
Polskiej „Pokucie”. Opłacamy zobowią-
zania finansowe związane z wynajmem 
budynku, mediami, bieżącymi remon-
tami, staramy się wyposażać dzieci 
w sprzęt szkolny. Każdego roku odwie-
dzamy naszych rodaków stanowiących 
zanikającą enklawę polskości, żyjących 
często na granicy ubóstwa ale starają-
cych się kultywować tradycje i pamięć 
o Polsce. Znamienne są słowa Pani Pre-
zes Towarzystwa, które skierowała do 
nas w czasie ostatniej wizyty „…dopóki 
wy tu przyjeżdżacie dopóty tu będzie 
Polska…” Naszą ideą zaszczepiliśmy za-
mojskich harcerzy.

Z pomocą służbie 
zdrowia i nie tylko…
Wspomagając zamojską służbę zdrowia 
i wychodząc naprzeciw jej potrzebom 
ufundowaliśmy ultrasonograf dla Sto-
warzyszenia Chirurgów na wyposaże-
nie Oddziału Chirurgicznego Szpitala 
im. Jana Pawła II. Był to nasz pierwszy 
matching grant zrealizowany w 1997 
roku. Rok wcześniej przekazaliśmy dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasno-
brodzie specjalistyczną wannę dla nie-
pełnosprawnych – dar Polonii wiedeń-

skiej. W 2002 roku Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Laryngologii otrzymało 
od nas mobilny audiometr do badania 
słuchu u dzieci. Stowarzyszeniu Kobiet 
po Mastektomii sprezentowaliśmy stół 
do masażu, Ośrodkowi Pobytu Dzien-
nego dla Osób Niepełnosprawnych przy 
ZR PCK sprzęt rehabilitacyjny, a nasz 
klub otrzymał Odznakę Zasłużony dla 
PCK III st.

Klub partnerski i wydarzenie 
międzyklubowe
Klubem partnerskim pozostaje od kil-
ku lat RC Lviv Leopolis. Nasze kontak-
ty mogą pozostawiać nieco do życzenia 
– z jednej strony niewielka odległość, 
z drugiej zawirowania na scenie poli-
tycznej, nie zawsze przyjazne zachowa-
nia przy przekraczaniu granicy. Reak-
tywacja tych kontaktów powinna być 
zadaniem na najbliższe miesiące.
Nie samą pracą człowiek żyje! Naszym 
koronnym, corocznym przedsięwzię-
ciem są Mistrzostwa w Strzelaniu z Bro-
ni Sportowej o Puchar Gubernatora 
Dystryktu pod patronatem Prezydenta 
Miasta Zamościa. Są okazją do współ-

zawodnictwa, świetnej zabawy, utrzy-
mywania kontaktów pomiędzy klubami. 
Zimą, słynne w okolicy rotariańskie ku-
ligi gromadzą również naszych przyja-
ciół, sympatyków klubu. Zaś latem na 
kajakach spływamy uroczymi wodny-
mi szlakami. Rokrocznie organizujemy 
bale charytatywne, dochód z których 
przeznaczamy na naszą działalność do-
broczynną.

Jubileuszowe obchody
Dźwięk dzwonu i hymn Rotary w Sali 
Consulatus zamojskiego Ratusza zain-
augurowały 5 października 2019 roku 
obchody jubileuszu 25 lecia RC Zamość.
Wśród znakomitych gości znaleźli się: 
Gubernator D 2231 Małgorzata Wojtas, 
Prezydent Miasta Zamościa Andrzej 
Wnuk, Wójt Gminy Zamość Ryszard 
Gliwiński, PDG Leszek Alojzy Gzella 
i Gienadij Krojczyk, delegacje Klubów – 
RC Biała Podlaska, RC Chełm Lubelski, 
RC Lublin, RC Lublin Centrum, RC Lu-
blin Stare Miasto, RC Janów Lubelski, 
RC Jarosław, RC Puławy, RC Katowice, 
RC Zamość Ordynacki, RC Lwów Le-
opolis oraz 19 osobowa grupa naszych 
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Wspólne zdjęcie uczestników jubileuszowych obchodów 25-lecia RC Zamość
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przyjaciół z RC Wolsztyn. Obecna była 
prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
„Pokucie” w Kołomyi Stanisława Pat-
kowska-Kołusenko, dyrektorzy szkół, 
których młodzież jest objęta naszym 
funduszem stypendialnym i przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.

Odznaczenia i występy
Zebranych powitał Prezydent RC Za-
mość Krzysztof Bork. Dokonania Klubu 
na przestrzeni ćwierćwiecza przedsta-
wił Wiceprezydent RC Zamość Jerzy 
Liberadzki. Trzech członków klubu: 
Bogdan Szymański, Henryk Gajewski 
i Ryszard Antos otrzymało z rąk Gu-
bernator Małgorzaty Wojtas medale 
Paul Harris Fellow. Władze miasta, 
za działalność na rzecz lokalnej za-
mojskiej społeczności, wyróżniły klub 
i indywidualnie kolegę Jerzego Li-
beradzkiego medalami „Zasłużony 
dla Zamościa”. Odznaczenia wręczył 
osobiście Prezydent Andrzej Wnuk. 
W części artystycznej uroczystości wy-
stąpił dziecięcy zespół wokalny „Kwiaty 
Pokucia” reprezentujący uczniów Pol-
skiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi oraz 
stypendyści Klubu z Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Zamościu. Gwiazdą tej 
części programu był niewątpliwie 9-let-
ni Piotruś w repertuarze szopenowskim, 
uczeń klasy fortepianu, stypendysta RC 
Zamość i RC Zamość Ordynacki. 

Wystąpienia i plany
Wystąpienia gości i przedstawicieli 
Klubów wskazały na rolę Rotary w na-
szym życiu. Udowadniamy codziennie, 
że w dzisiejszym świecie pełnym mowy 
nienawiści, hejtu i dzielenia społeczeń-
stwa są ludzie dobrej woli pragnący czy-
nić dobro. 
Jesteśmy stowarzyszeniem ze statutem 
organizacji pożytku publicznego co wy-
maga od nas bardzo skrupulatnego prze-
strzegania zasad księgowości. Ale jest to 
także źródło dochodu. Dysponując okre-
ślonymi zasobami finansowymi z okazji 
jubileuszu 25-lecia podjęliśmy decyzje 
o wyborze donatora klubowego grantu. 
Będzie nim ponownie Ośrodek dla Dzieci 
Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem”. 
W ramach projektu planujemy zakupić 
wyposażenie pracowni poligraficznej.
Życzymy sobie zdrowia i pomyślności 
w realizacji naszych celów wspólnie 
z całą społecznością rotariańską. Na-
prawdę – ludzi dobrej woli może być 
więcej.
Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 R
C

 Z
am

oś
ć

Akcja szczepień przeciw HPV dla dziewczynek
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Przy współpracy z RC Melksham (Anglia) wspólnie wyposażyliśmy 
w sprzęt szkołę w m. Gokulapuram w hinduskim stanie Madra
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Klub organizuje wiele akcji dla lokalnej społeczności. Rotarianie 
podczas akcji  badań przesiewowych w kierunku osteoporozy
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25 maja 2019 r., w gościnnych wnę-
trzach hotelu Sheraton w Sopocie, 
odbył się bal z okazji 20-lecia Ro-

tary Club Sopot.
Swoją obecnością zaszczycili nas przed-
stawiciele władz lokalnych, pomorskie-
go biznesu oraz klubów rotariańskich. 
Na uroczystość przybyli znamienici 
goście: PDG Barbara Pawlisz, Szymon 
Faliszewski – Regionalny Przedstawi-
ciel Gubernatora, Zbigniew Canowiec-
ki – Prezydent Pracodawców Pomorza, 
Frank Schniewind – Prezydent klubu 
partnerskiego RC Berlin-Zitadelle, Jo-
sef Teuscher – RC Kreuzlingen Kon-
stanz ze Szwajcarii oraz reprezentanci 
klubów Rotary: RC Gdańsk Sopot Gdy-
nia, RC Sopot International, RC Gdańsk 
Centrum, RC Orłowo, RC Chełm, RC 
Inowrocław oraz RC Kraków Zamek 
Niepołomice.
Jak to zwykle bywa w Rotary, jubile-
uszowy bal stał się doskonałą okazją 
do realizacji rotariańskich celów. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim gościom 
za przekazanie darowizny na kształce-
nie Laury Makena Inyingi, studentki 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
i stypendystki RC Sopot. Laura pocho-
dzi z Kenii po ukończeniu studiów na 
kierunku pediatria pragnie leczyć dzieci 
w swoim kraju.
Jesteśmy wdzięczni wybitnemu arty-
ście, malarzowi Michelowi Lengrand 
„Lensky” za podarowanie nam dwóch 
swoich wspaniałych obrazów oraz Mał-

gorzacie Karczmarzyk – Prezydent RC 
Orłowo 2018/2019 za piękne akwarele.
Pragniemy podziękować także: Pre-
zydentowi Zbigniewowi Canowieckie-
mu za przekazanie darów związanych 
z Politechniką Gdańską, RC Chełm za 
autorską fotografię w technice „camera 
obscura” Ryszarda Karczmarskiego, RC 
Kraków – Zamek Niepołomice za album 
„Historia i stara pocztówka” z podpi-
sami wszystkich członków klubu, RC 
Berlin-Zitadelle za ceramiczną rzeźbę 
niedźwiedzia BUDDY BEAR symboli-
zującą miasto Berlin, którą udekorował 
emblematami naszych zaprzyjaźnio-
nych klubów znany niemiecki artysta 
Guido von Martens i RC Sopot Interna-
tional za pamiątkową szklaną statuetkę.

Specjalne podziękowania składamy kul-
towej kapeli DETKO BAND ORCHE-
STRA, która charytatywnie zapewniła 
wspaniałą oprawę muzyczną wydarze-
nia oraz za występ – młodym artystom 
z Teatru Muzycznego im. Danuty Ba-
duszkowej w Gdyni, których talent ak-
torski RC Sopot stara się wspierać po-
przez zapraszanie na różne rotariańskie 
wydarzenia.
Jesteśmy wdzięczni naszym przyjacio-
łom Rotarianom, ich rodzinom i sym-
patykom za to, że byli z nami w tym 
szczególnym dniu, ale przede wszystkim 
za wieloletnie wsparcie działalności RC 
Sopot. Dzięki Wam wkraczamy w kolej-
ne dwadzieścia lat z jeszcze większym 
zapałem do wypełniania rotariańskiej 
służby.
Obchodom naszego 20-lecia towarzy-
szyły wydarzenia – spotkanie klubów 
partnerskich RC Berlin-Zitadelle i RC 
Sopot oraz rotariański rajd rowerowy 
po Żuławach.
W jubileuszowym 2019 roku realizu-
jemy Global Grant dotyczący budowy 
sali sensorycznej w Szkole nr 5 w Sopo-
cie. Projekt realizowany jest w ramach 
środków z Rotary Foundation oraz przy 
współpracy i dzięki darom klubów RC 
Ratzeburg-Alte Salzstrasse (1.230 USD), 
RC Luebeck –Burgtor ( 1.230 USD), RC 
Rostock (3.690 USD), Berlin-Zitadelle 
(2.460 USD), RC Gdynia Orłowo (308 
USD), RC Sopot (3.690 USD).
Ewa Skibińska, RC Sopot
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Podczas uroczystości obchodów 20-lecia Rotary Club Sopot 
swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz lokalnych, 
pomorskiego biznesu oraz Rotarianie z polskich klubów Rotary

Prezydent RC Sopot Dorota Góra 
wita zgromadzonych gości

20-lecie Rotary Club Sopot
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 Przeszłość
jest prologiem
Geoffrey Johnson

Przez blisko 40 lat Mark Daniel Maloney wraz z rodziną pokazali, że Rotary 
łączy świat. Teraz ten „wesoły podróżnik”, jak sam się nazywa, wyruszył na 
kolejny etap swojej życiowej podróży: służby jako nowy Prezydent Rotary 

International.

Mark w biurach Blackburn, Maloney i Schuppert, 
kancelarii prawnej założonej przez jego teścia
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Na dwa tygodnie przed Bożym 
Narodzeniem w północnej Ala-
bamie, Rotary Club of Deca-

tur jest w pełni w trybie świątecznym. 
W ubiegłą sobotę klubowicze, pracując 
razem z członkami Kościoła w Stone Ri-
ver, poczęstowali ponad 70-cioro dzieci 
naleśnikami na śniadanie oraz zabrali 
je na zakupy do sieci „Target.” Teraz na 
poniedziałkowym spotkaniu w klubie, 
zespół jazzowy Austin Junior High wy-
grywa okolicznościowe utwory, takie jak: 
„Santa Baby”, „Feliz Navidad”, czy „Baby, 
It’s Cold Outside” - na początku grudnia 
z temperaturami lekko ponad 4 stopnie 
Celsjusza ten utwór to wątpliwe ukojenie.
Gdy zespół skończył grać, prezydent 
klubu Larry Payne oznajmił: „Teraz, 
idąc za niepopularnym stwierdzeniem 
zapytam: Gdzie podziewa się Mark?”. 
Tłum huczy i krzyczy drwiąc życzliwie. 
Mężczyzna, o którym mowa, podchodzi 
do przodu i dumnie oświadcza: „Mark 
Maloney jest w Decatur w Alabamie!” 
Około 120 osób wiwatuje ogromnie. 
Wita lidera.

W swoim reportażu na temat spon-
sorowanej przez Rotary, wyprawie na 
zakupy, Decatur Daily zacytował Malo-
ney’a i nazwał go „członkiem klubu”, co, 
choć nie jest niedokładnym, było nie-
wystarczającym określeniem, ponieważ 
nie oddawało w pełni jego osiągnięć. Od 
momentu dołączenia do Rotary w 1980 
r. Maloney pełnił funkcje (tu weźmy 
głęboki oddech...) gubernatora okręgu, 
dyrektora RI, doradcy prezydenckiego, 
Powiernika Fundacji Rotary i przewod-
niczącego Rady ds. Legislacji i Komi-
tetu ds. Konwencji w Sydney w 2014 r. 
- a to i tak tylko kilka funkcji w drodze 
do jego nowej roli Prezydenta Rotary 
International.

„Jest niesamowicie wykwalifikowany, 
aby być Prezydentem RI”, mówi Bill 
Wyker, który zna Maloney’a od pra-
wie 40 lat. „Świetnie się komunikuje 
i ma genialny umysł, jest współczujący 
i troszczy się o ludzi. Ma to wszystko 
w pakiecie. Nikt w naszym klubie nie 
jest zaskoczony, że dotarł na szczyt.”

Wyker, który zastąpił Maloney’a na 
stanowisku prezydenta klubu Decatur 
w 1986 roku, twierdzi, że zapoczątkował 
klubową tradycję żartobliwego doku-
czania swojemu poprzednikowi. „Stwo-
rzyłem oryginalną tradycję : „Give Mark 
a Hard Time” (Daj Wycisk Markowi 
– przyp. tłum.) w naszym klubie, która 
wciąż żyje i kwitnie”, mówi. „Mark roz-
winął ją i popierał. Stała się jego sposo-
bem działania. Klub to uwielbia i oczy-
wiście - nie żartuje się z kogoś, chyba że 
naprawdę go kochasz i szanujesz ”.
Przemawiając z mównicy na grudnio-
wym spotkaniu, Maloney, który przed-
stawił się jako „najweselszy podróż-
nik”, wyjaśnił, gdzie był ostatnio na 
świecie. Opisał  wyprawę, która roz-
poczęła się od jego „pójścia na wschód 
przez Nevadę i Kalifornię”, stamtąd 
do Anglii, Indii, Singapuru, Indone-
zji i Tajwanu, po czym ostatecznie do 
domu do Decatur. Ale dłuższa podróż 
Maloney’a do tego konkretnego miej-
sca i momentu w czasie, faktycznie za-
częła się dawno temu w kraju, który, 
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Gay i Mark Maloney w domu w Decatur, Alabama. 
Obraz Gay nad kominkiem przedstawia Marka na moście 
w Castle Combe, angielskiej wiosce w Cotswolds
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na sto lat przed samolotami pasażer-
skimi, leżał bardzo daleko.

Wraz z trojgiem małych dzieci 
do wykarmienia i perspekty-
wą bogatych pól uprawnych 

za Atlantykiem, Arthur i Catherine Ma-
loney opuścili Irlandię w 1849 r. w okre-
sie zwanym Wielkim Głodem i popłynęli 
do Stanów Zjednoczonych. (Para zosta-
wiła w Irlandii dwoje starszych dzieci, 
z których jednego miała już nigdy więcej 
nie zobaczyć.) Po wylądowaniu w No-
wym Orleanie pojechali na północ do 
hrabstwa Gallatin w południowym Illi-
nois. Dotarli do miejsca o nazwie Pond 
Settlement, gdzie zamieszkali wśród in-
nych irlandzko-katolickich imigrantów.
Mark Daniel Maloney urodził się sto 
sześć lat później, 14 maja 1955 r. Do tego 

czasu rodzinne gospodarstwo, położone 
na obrzeżach miasteczka Ridgway, uro-
sło do 1200 akrów. Przez dziesięciolecia 
rodzina hodowała bydło i uprawiała dla 
niego paszę, ale Patrick Maloney (ojciec 
Marka) i jego dwaj bracia, skupili się na 
uprawie kukurydzy, pszenicy i soi. Po-
nad dwukrotnie zwiększyli wielkość go-
spodarstwa, gdy kupili dodatkowe 1500 
akrów po drugiej stronie rzeki Ohio 
w Kentucky.

W takim środowisku dorastał Mark Ma-
loney, choć szybko stało się oczywiste, 
że  rolnictwo nie jest jego przeznacze-
niem. Na rozgrywkach 4-H, będących 
poligonem doświadczalnym dla przy-
szłych rolników, zdobywał najwyższe 
nagrody - za wystąpienia publiczne. 
Jego przemówienie z 1966 r. „Marze-

nie staje się celem” zdobyło niebieską 
wstążkę na targach stanu Illinois. Dwa 
lata później wygrał nagrodę w konkur-
sie ortograficznym – tzw. „ortograficzną 
pszczółkę”, poprawnie literując „blud-
geon”. Dwa lata później został preze-
sem Federacji 4-H Hrabstwa Gallatin. 
Była też nagroda, która wszystkie inne 
zostawiała w tyle: w 1962 roku Maloney 
i jego pięcioletnia siostra Kristi, zwycię-
żyli w konkursie kostiumów o tematyce 
hawajskiej, podczas corocznego Dnia 
Popcornu w Ridgway.

W Ridgway, samozwańczej stolicy Po-
pcornu, nie było ważniejszej okazji niż 
Dzień Popcornu, organizowany co roku 
w drugą sobotę września. „Dzień Pop-
cornu był coroczną atrakcją miasta”, 
mówi były mieszkaniec Ridgway, Rick 
Rotramel, członek Rotary Club of Da-
nville, Illinois. Po darmowym filmie 
w Strand i paradzie, dzieci zbierały się 
na estradzie, by wziąć udział w konkur-
sach jedzenia popcornu, dmuchania 
gumy do żucia i żabich skoków. Zwy-
cięzcy zabierali do domu srebrnego 
dolara.

O 13.00 „parada z orkiestrą na ogrom-
nej platformie” schodziła na „Main Stre-
et”, składając się, wg lokalnej gazety, z: 
„Królowej popcornu i jej świty, orkie-
stry, platformy, drużyny cheerlinderek, 
patroli motocyklowych, koni, nowocze-
snego sprzętu rolniczego i wielu innych 
znakomitych uczestników!”

Po  konkurencji przeciągania ciągnika, 
gdzie obowiązują „zasady ITPA” (dla 
niewtajemniczonych - Illinois Tractor 
Pulling Association), reszta dnia po-
święcona była muzycznej rozrywce, od 
Grand Ole Opry przez muzykę duchową 
i gospel, do czegoś, co nazywa się „Teen- 
A-Go-Go”.
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Mark na farmie rodzinnej około połowy lat 60. XX wieku, z matką, 
Doreen, ojcem Patrickiem i dwiema siostrami, Kristi (po lewej) i Erin

„Mark to wyjątkowy 
człowiek, to jedna 

z najbardziej 
fascynujących osób, 
jakie znam” - mówi 

Wyker. „Jestem 
wniebowzięty, że jest 

kolejnym prezydentem 
Rotary. Pozostawi swój 

ślad.”
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Tego rodzaju wydarzenie wymagało 
mistrza ceremonii i w 1981 r. Ridgway 
zwróciło się do Marka Daniela Malo-
ney’a, aby podjął się tej odpowiedzialnej 
funkcji. Od tamtego czasu pełnił tę rolę 
co roku, poza dwoma sytuacjami: raz 
kiedy zbiegło się to z chrztem jego córki 
Phyllis i drugi, kiedy uczestniczył w po-
grzebie. „Ten weekend” - obecnie znany 
jako Dni Popcornu - „jest stałą pozycją 
w moim kalendarzu”, mówi Maloney, 
na którego tablicy rejestracyjnej widnie-
je napis PPCRN.

„Mark uatrakcyjnia go i żartuje”, mówi 
Rotramel, który pomaga przy paradzie 
od połowy lat 90. „Ma świetne poczucie 
humoru. Wykona swoją pracę, i będzie 
się przy tym dobrze bawił”.

Rotramel kontynuuje: „Mark i ja mamy 
taki sam sentyment do naszego rodzin-
nego miasta. Jesteśmy z niego bardzo 
dumni. Każdego roku dzwonią i pyta-
ją, czy będziemy mistrzami ceremonii. 
Mówię: Nie musicie dzwonić. Nigdy nie 
przestaniemy. ”

W 1968 roku, kiedy Maloney 
przygotowywał się do ukoń-
czenia ósmej klasy, złożył po-

danie do Chaminade, katolickiej szkoły 
przygotowawczej w St. Louis. Szkoła 
zaoferowała mu pełne stypendium, ale 
jego rodzice odmówili. Chaminade była 
szkołą z internatem i nie byli gotowi na 
oddanie tam syna. Zamiast tego obie-
cali, że wyślą go na najlepszą uczelnię, 
do jakiej mógłby się dostać – tak jakby 
dzieciak taki jak Maloney potrzebował 
więcej motywacji.

Zamiast Chaminade, Maloney uczęsz-
czał do liceum Ridgway, gdzie jego mat-
ka, Doreen, uczyła angielskiego. „Była 
bardzo zabawną i świetną nauczyciel-
ką”, wspomina Rotramel, który był rok 
wyżej niż Maloney. „Wszyscy ją lubili”.

Jak zwykle Maloney wyróżniał się nie 
tylko w nauce. Pełnił szereg funkcji, 
w tym przewodniczącego rady studenc-
kiej i członka komitetu studenckiego 
ds. polityki szkolnej. Podczas gdy od-
grywał znaczącą rolę w zawodach 4-H, 
był także aktywny w orkiestrze, chórze, 
gazecie, szkolnym roczniku, klubie hisz-
pańskim i National Beta Club - akade-
mickim stowarzyszeniu propagującym 
dobre praktyki etyczne i moralne – był 
tam przedstawicielem stanowym. Po 

ukończeniu studiów wygłosił mowę po-
żegnalną swojej klasy. Jego koledzy za-
ryzykowali i postawili na niego, jako ko-
goś, kto  „najprawdopodobniej odniesie 
sukces”. W 1972 roku, kiedy ukończył 
Ridgway High, dostał nagrodę Outstan-
ding Catholic Youth w swojej 28 – okrę-
gowej diecezji.

Tamtej jesieni Maloney wyjechał na 
studia. Jego rodzice dotrzymali obiet-
nicy wysłania go do najlepszej szkoły 
- Harvardu. W semestrze wiosennym 
pierwszego roku Maloney, który uzyskał 
dyplom z historii, wziął udział w kursie, 
podczas którego badał podstawy dzia-
łalności władz stanowych. Instruktorem 
był polityk z Illinois Paul Simon, który 
spędził rok jako pracownik Instytutu 

Polityki w Harvard’s John F. Kennedy 
School of Government.
Zostali przyjaciółmi.

W 1974 r. Simon wygrał wybory do 
U.S. House. (Zdjęcie przedwyborcze 
w „Gallatin Democrat” pokazuje Malo-
ney’a, który pracował przy kampanii, 
stojącego obok kandydata, w czarnej 
skórzanej kurtce, uśmiechającego się 
dumnie). Latem po ukończeniu studiów 
Maloney znalazł się w  „House’s LBJ 
Internship Program” i pracował przez 
dwa miesiące w biurze Simona w Wa-
szyngtonie. Gallatin Demokrat odnoto-
wał, że w Harvardzie „był prezydentem 
Harvard Memorial Society, managerem 
drużyn piłkarskich i hokeja, przewodni-
czącym Undergraduate Managers Co-
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Mark and Gay w Bangalore, Indie, w 2012 r.

Maloney i Rick Rotramel, wieloletni komentatorzy corocznych Dni Popcornu Ridgwaya, 
również byli mistrzami ceremonii tego wydarzenia na paradzie w 2017 roku
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uncil, a także członkiem Harvard Facul-
ty Committee on Athletics”.

Jesienią 1977 roku Gay Blackburn, 
będąc na drugim roku w Vanderbilt 
Law School, została zapisana na 

seminarium z prawa międzynarodowe-
go. Blackburn, absolwentka Agnes Scott 
College, pochodziła z Decatur w Ala-
bamie, gdzie jej ojciec, znany prawnik, 
był kiedyś burmistrzem. Podczas zajęć 
w drugim tygodniu seminarium, kilku 
uczniów wyciągnęło małe torebki pop-
cornu. W weekend przyjechali z Nashvil-
le do południowego Illinois i uczestniczyli 
w czymś co nazywano Dniem Popcornu. 
Liderem tej wyprawy był inny jej kolega 
z prawa międzynarodowego, młody czło-
wiek o imieniu Mark Maloney.

Rozmowa na temat atrakcji rodzinnego 
miasta doprowadziła do regularnych 
spotkań Maloney’a i Blackburna przez 
całą jesień. W czasie przerwy świątecz-
nej Blackburn przyjechała z Alabamy, 
aby wziąć udział w imprezie w Harvard 
Club of Nashville, na ostatnie dni 1977 
roku, a Maloney pojechał do Decatur. 
Zamknęli rok oglądając w kinie film Di-
sneya. „Czuliśmy że pasujemy do siebie” 
- wspomina Gay. „Oboje bardzo cieszy-

liśmy się na obejrzenie „Pete’s Dragon” 
w Sylwestra”.

To, co Maloney nazywa „pierwszą i pe-
chową wizytą Gay w mojej rodzinie”, 
miało miejsce na początku lutego. 
„Hrabstwo Gallatin liczyło mniej niż 
8 000 mieszkańców, a spora ich liczba 
była związana z Maloney’ami”, wspo-
mina Gay. „Mark i jego matka postarali 
się, aby mnie nie przytłoczyć, więc po-
znałam tylko 22 jego krewnych”.

Pojechali z farmy Ridgway na farmę 
w Kentucky, do New Harmony w stanie 
Indiana na wystawną kolację w Red Ge-
ranium, zagrali w grę karcianą o nazwie 
500. Zatrzymali się w sklepie, aby ode-
brać film, a Gay zrobiła zdjęcia rodziców 
Marka.
W niedzielę rano para wzięła udział 
w mszy w pobliskim Shawneetown 
i udała się z powrotem do Nashville. 
Najpierw Mark chciał pokazać Gay wie-
kowy St. Patrick’s in Pond Settlement 
- kościół katolicki, który Maloney’owie 
pomogli założyć w latach 50. XIX wie-
ku. Na ziemi leżało za dużo śniegu, ale 
Mark obiecał, że podczas jej następnej 
wizyty przejdą przez cmentarz. W dro-
dze z miasta zatrzymali się na farmie 

Maloney’ów, aby Gay mogła zrobić zdję-
cie domu. Rodzice Marka wyszli na ga-
nek i pomachali.

Dziesięć dni później Mark spotkał Gay 
w bibliotece Vanderbilt. Wczesnym wie-
czorem, powiedział jej, że jego rodzice 
jechali na Ridgway Spur, kiedy zderzył 
się z nimi inny samochód. Pat, 48 lat 
i Doreen, 46 lat, zginęli. Zdjęcia Gay 
były ich ostatnimi zdjęciami. Do wypad-
ku doszło w 21. urodziny siostry Marka, 
Kristi, która była w szkole w Nowym 
Jorku. Jego młodsza siostra Erin, która 
siedziała na tylnym siedzeniu samocho-
du, przeżyła wypadek, choć doznała po-
ważnych obrażeń.

W ciągu kilku tygodni Mark założył sty-
pendium „Pat and Doreen Maloney Me-
morial Scholarship Fund” w Ridgway 
High. Mniej więcej w tym samym czasie 
w gazecie „Gallatin Democrat” pojawiło 
się zawiadomienie. Wyrażano „najgłęb-
szą i najszczerszą wdzięczność” wszyst-
kim tym, którzy byli z rodziną po ich nie-
dawnej stracie. „W tym trudnym czasie 
miłość, współczucie i wsparcie okazy-
wane nam przez mieszkańców hrabstwa 
Gallatin… były ogromne. Utwierdziła się 
nasza wiara w dobroć człowieka”.
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Maloney uczestniczy w projekcie dystrybucji filtrów do wody zeszłej 
jesieni na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
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Po wypadku Gay przedstawiła się żałob-
nikom, którzy przybyli do domu rodzin-
nego, w tym Paulowi Simonowi, jako 
„dziewczyna Marka”. W rzeczywistości 
szybko stała się kimś znacznie więcej 
i na początku kwietnia byli już zaręcze-
ni . „Myślę, że obydwoje zmierzaliśmy 
w tym samym kierunku, ale wypadek 
wszystko nieco przyspieszył” - mówi 
dziś Gay.

Na trzecim i ostatnim roku szkoły praw-
niczej para zastanawiała się, dokąd pój-
dą dalej. „Kiedy wybrałam studia, nie 
poszłam ani do Auburn ani do Alabamy” 
- mówi Gay. „Chciałam wyjechać gdzieś 
poza dalej. Pojechałam więc do Agnes 
Scott w Atlancie”.
Jej odczucia się nie zmieniły. Nadal 
chciała „zobaczyć trochę świata”.

Podczas weekendowej wizyty w Decatur 
ojciec Gay, J. Gilmer Blackburn, zabrał 
Marka na przejażdżkę. „Gilmer wyja-
śnił korzyści płynące z życia w małym 
mieście i bycia częścią rodzinnej prak-
tyki prawniczej”, wyjaśnia Maloney. Dla 
pary otworzyła się nowa perspektywa: 
zamieszkanie w Decatur i dołączenie 
do kancelarii Blackburn. Gay i Mark 
dyskutowali nad możliwościami, ale, 
jak mówi, „nie byliśmy po przeciwnych 
stronach”.

„Kiedy przeprowadziliśmy się do De-
catur, myśleliśmy, że wyświadczamy 
rodzicom Gay przysługę” - dodaje. Sen-
tyment Gay, w innej rozmowie, roz-
brzmiewa niemal identycznie. Przysłu-
ga szła jednak w odwrotnym kierunku. 
„Mój ojciec miał wizję dobrego życia 
w Decatur” - mówi Gay. „Może wtedy 
nie doceniliśmy tego w pełni”.

„Gilmer był wybitnym człowie-
kiem” - mówi Ken Schup-
pert, który wraz ze swoją 

żoną Lynn jest partnerem/członkiem 
kancelarii prawnej założonej przez 
Gilmera i znanej obecnie jako Black-
burn, Maloney i Schuppert. (Podobnie 
jak dwaj Maloney’owie, obaj Schup-
pert’owie są rotarianami, a Ken jest 
obecnie wiceprzewodniczącym Trustees 
The Rotary Foundation).
„Jego wiedza na temat opodatkowa-
nia ubezpieczeń na życie była wyjątko-
wa. W połowie lat pięćdziesiątych był 
pierwszym prawnikiem podatkowym na 
północ od Birmingham w Alabamie. Za-
angażowania w społeczność i spłacania 

długu wobec obywateli - tego wszyscy 
nauczyliśmy się od Gilmera. ”
„Myślę, że Gilmer był tak naprawdę 
bardzo dużym autorytetem dla Mar-
ka” - mówi Bill Wyker z klubu Decatur 
Rotary. „Mieli wspaniałą, bardzo bliską 
relację”.

Wyker ma również wyraźne wspomnie-
nia o matce Gay. „Phyllis była pełna 
niespodzianek” - mówi. „Wspierała Gil-
mera, ale miała własne przemyślenia, 
pomysły, działania i zajęcia. I była nie-
ustraszona. Jeśli Phyllis coś sobie posta-
nowiła, lepiej było się mocno trzymać. ”

Po ślubie w czerwcu 1979 r. I po uzyska-
niu przez Marka tytułu magistra prawa 
z New York University, Maloney’owie 
osiedlili się w Decatur. Dzięki swoje-
mu doświadczeniu w rolnictwie Mark 
natychmiast dogadał się ze swoimi 
nowymi sąsiadami. „Mark był idealną 
kombinacją faceta, który jest absolutnie 
genialny”, mówi Wyker, „a jednocześnie 
takiego, którego lubisz, gdy tylko podasz 
mu rękę”.
„Mark jest jedną z najbardziej dostoj-
nych i rzeczowych osób, jakie znam”, 
dodaje członek klubu Decatur, Ellen Di-
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Mark i Gay wciąż się uśmiechają

Lunsford definiuje 
największą siłę Marka: 

„po prostu go to 
obchodzi. Ma złote 
serce i Gay u boku. 

Tworzą świetny zespół 
i Mark z tego czerpie”.
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dier. „Zaskakujące jest to, jaki jest ciepły 
i zabawny. W jego sercu jest szczerość, 
pokora, dowcip i zdolność do niedoce-
niania swoich zasług” .

Maloney dołączył do Rotary w 1980 
roku, pięć lat później, gdy miał 30 lat, 
został prezydentem klubu Decatur. 
Wtedy dowiedział się, że sponsorowa-
ny przez Rotary Group Study Exchange 
z Nigerii miał odwiedzić Alabamę - a De-
catur było w harmonogramie. Wykonał 
kilka telefonów i goście z Afryki spędzili 
w Decatur dwa dni.

„Poszliśmy na całość” - wspomina Gay. 
„Mark i ja urządziliśmy dla nich przyję-
cie w naszym domu i upewniliśmy się, 
że będą wyjątkowo ugoszczeni”. Lider 
grupy powiedział: „Chcę, aby ten młody 
człowiek przewodniczył grupie do Nige-
rii w przyszłym roku.” Kiedy więc nasze 
córki, Phyllis i Margaret, miały cztery 
i dwa lata, Mark wyjechał na 40 dni i 40 
nocy do Nigerii, kładąc podwaliny pod 
swoje prezydenckie hasło: „Rotary łączy 
świat”.
„Powiedziano nam, że jesteśmy amba-
sadorami dobrej woli i do dziś nazywam 
go ambasadorem” - mówi Mike Curl, 

jeden z sześciu członków zespołu GSE 
z Decatur, którzy odwiedzili Nigerię. 
„Był bardzo dobry w kontaktach z ludź-
mi, rozumiał ich kulturę”.

W lipcu 1990 r. Mark wrócił do Nige-
rii i tym razem dołączyła do niego Gay, 
przywożąc ze sobą podręcznik do sztu-
ki afrykańskiej. Mark wcześniej poznał 
Jonathana Majiyagbe, który właśnie 
zakończył swoją kadencję jako pierw-
szy rotariański czarny afrykański pre-
zydent. Podczas tej wizyty Mark i Gay 
zatrzymalli się u Majiyagbe i jego żony 
Ade w ich domu w Kano.

„Poznałem Marka, jako bardzo miłą 
osobę”, mówi Majiyagbe. „Był bardzo 
pracowity. Nazwałem go mobilnym 
komputerem - pamiętał wszystko z naj-
drobniejszymi szczegółami”. ”Pary za-
przyjaźniły się, a kiedy Majiyagbe został 
nominowany na prezydenta RI 2003-
04, on i Ade wybrali Marka i Gay na 
swoich pomocników.
W 2003 roku, niecały miesiąc przed ob-
jęciem urzędu prezydenta, Majiyagbe 
był  w Brisbane w Australii, kiedy Ade 
niespodziewanie zmarła w Leeds w An-
glii. „Nie wiem, co bym zrobił bez Mar-

ka Maloney’a” - wspomina Majiyagbe. 
„Zorganizował mój bilet do Leeds, a on 
i Gay przylecieli tam na własny koszt, 
aby być przy moim boku. Związaliśmy 
się. Są moją rodziną w Decatur”.

Kolejnym wieloletnim przyjacielem, 
którego Maloney poznał poprzez Ro-
tary, jest jego doradca, Larry Luns-
ford. Członek Rotary Club w Kansas 
City-Plaza, Missouri, past gubernator 
dystryktu 6040 i past prezydent  RI. 
Lunsford, ma imponujące CV rotariań-
skie. Jednak jako pierwszy przyznaje, 
że „w Rotary trudno jest znaleźć kogoś 
tak doświadczonego jak Mark Maloney. 
Jest wybitny w kreśleniu i wyobrażaniu 
sobie procesu, który najlepiej zrealizuje 
cele jego i Rotary, wykorzysta przy tym 
swoje umiejętności organizacyjne i ad-
ministracyjne, tak, aby zmaksymalizo-
wać możliwości, by Rotary było jeszcze 
lepsze”.

Lunsford podkreśla „strategiczne sku-
pienie” Maloney’a na zwiększeniu 
członkostwa w Rotary - z naciskiem na 
„potrzebę większej różnorodności w na-
szym podejściu” do przyciągania i utrzy-
mywania członków - a także „priorytet, 
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Pierwsza rodzina Rotary, 2019-20 (od lewej): córki Phyllis i Suzanna; wnuk Peter; zięć Blake; córka Margaret; Gay; wnuk Patrick i Mark
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jaki Mark nadał wzmocnieniu naszego 
partnerstwa z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, co jest kolejnym spo-
sobem na poprawę pozycji Rotary na 
świecie. Zauważa również, że Mark chce 
jeszcze silniejszej współpracy między 
Rotary i Rotaractem. Rotaractorzy czują 
się silniej niż kiedykolwiek, w związku 
z możliwością lepszej relacji z Rotary. 
To wiatr w żaglach, który mamy nadzie-
ję rozdmuchać.

Lunsford definiuje największą siłę Mar-
ka: „po prostu go to obchodzi. Ma złote 
serce i Gay u boku. Tworzą świetny ze-
spół i Mark z tego czerpie”.

Tak jak każdy, Gay, jako niedoszła 
podróżniczka, który prawdopo-
dobnie widziała więcej świata, niż 

się spodziewała, doceniła ironię, jaką 
była możliwość zobaczenia jej liceum 
z drzwi domu. „Pamiętam myślenie, że 
kiedy wrócimy do Decatur, stracimy 
możliwości zobaczenia świata” - mówi.
Myliła się. W salonie Maloney’ów zdję-
cia w ramkach na ścianach, obok ko-
lorowych obrazów Gay, dokumentują 
światowy zasięg ich 39-letniej podróży 
Rotary, podobnie jak pamiątki tłoczące 
się na półkach. Gay oficjalnie została 
członkiem rodziny Rotary w 1996 roku, 
kiedy dołączyła do nowo założonego Ro-
tary Club of Decatur Daybreak. „Mark 
i ja możemy wspólnie praktykować pra-
wo i wspólnie wychowywać nasze dzie-
ci” - wyznaje. „Ale na świecie nie ma 
klubu Rotary, który byłby wystarczająco 
duży dla nas obojga.”

Córki Maloney były tak samo częścią 
podróży rotariańskiej jak ich rodzice. 
„Gdy przekształciliśmy się w rodzi-
nę Rotary, nasze dziewczyny dorasta-
ły z szeroką wizją świata” - mówi Gay. 
Wraz z nimi Phyllis i Margaret uczestni-
czyły w ponad 30 konwencjach, a kon-
takty z młodzieżą na całym świecie, ja-
kie miały jako dzieci, wpłynęły na bieg 
ich życia. Idąc za  zainteresowaniem 
z dzieciństwa - geografią, Phyllis stu-
diowała brytyjską historię i literaturę na 
Harvardzie i uniwersytecie w Cambrid-
ge, zanim uzyskała stopień prawniczy 
na Yale. Jako dziewczynka, Margaret 
była zafascynowana językiem i słowami 
i zaczęła studiować językoznawstwo na 
Harvardzie. Po karierze wydawniczej 
w Nowym Jorku kończy czwartą klasę 
szkoły medycznej na Stony Brook Uni-
versity na Long Island.

W 2014 roku Maloney’owie powita-
li Suzannę Greer w swoim domu, jako 
trzecią córkę, po śmierci jej matki. 
„Z powodu tragedii, jaka spotkała Marka 
w młodości miał szczególne zrozumienie 
dla sytuacji Suzanny” - opowiada Gay. 
„Powiedziałem mu, że zastanawiam się, 
czy nie poprosić jej, żeby się z nami za-
mieszkała, a on od razu się zgodził”.
Obecnie 25-letnia Greer jest studentką 
University of South Alabama i ma za 
sobą trzy konwencje Rotary - podczas 
gdy Patrick (7 lat) i Peter (4 lata), dzieci 
Phyllis i jej mąż Blake Johnson, mają na 
swoim koncie już wizyty na dwóch.

Wśród zdjęć w salonie Maloney’ów znaj-
dują się zdjęcia Marka z dwoma papie-
żami - być może nie jest to zaskakujące, 
gdy według niektórych relacji nazwa 
Maloney pochodzi od gaelickiego Maola 
dhomhnaigha, co oznacza „wielbiciel 
kościoła”. Spędził on 12 lat w radzie fi-
nansowej w Decatur’s Annunciation of 
the Lord Catholic Church (wcześniej 
Kościół katolicki św. Anny) i 16 lat w ra-
dzie szkoły katolickiej St. Ann, a to tylko 
dwa sposoby, na jakie działał w swoim 
kościele. „Zawsze można polegać na 
Marku” - mówi wielebny Ray Remke, 
były wieloletni pastor kościoła „Gdy-
byś czegoś potrzebował, zawsze będzie 
pomocny. Daje przykład swojej wiary, 
w słowach i czynach ”.

Maloney wnosi ducha ekumenicznego 
do swojej wiary, on i Gay regularnie 
uczęszczają na niedzielną mszę i odpra-

wiają nabożeństwo w First United Me-
thodist Church, gdzie wzięli ślub, a Mark 
był odźwiernym. Uczestniczy również 
w grupie czytającej Biblię, która spotyka 
się co tydzień w Kościele Episkopalnym 
św. Jana. „Mój ojciec nauczył mnie, jak 
ważna jest służba dla [kościoła], rodziny 
i społeczności” - mówi Ronnie Dukes, 
inny członek klubu Decatur. „I Mark 
oczywiście jest w tym świetny”.

Rzeczywiście, jeśli chodzi o jego zaadop-
towane miasto rodzinne, Maloney jest 
chodzącą promocją i dumnie prezen-
tuje Decatur odwiedzającym: Old State 
Bank, wypełniony pociskami i moździe-
rzami z czasów wojny secesyjnej; plac 
zabaw Riverwild z częścią wodną w nie-
dawno odnowionym parku Delano, oazę 
zieleni której rotarianie i inni mieszkań-
cy nadali nowe życie oraz rozwijające 
się Habitat for Humanity, gdzie co roku 
studenci z Harvardu pracują w czasie 
przerwy wiosennej – to tradycja zapo-
czątkowana w 2002 roku przez Phyllis, 
z czasów, kiedy była tam uczennicą, któ-
ra trwa do dziś pod patronatem klubu 
Decatur Daybreak.

Mieszkańcy Decatur są dumni ze swo-
jego rodzinnego bohatera. „Fakt, że De-
catur w Alabamie powinien być domem 
dla prezydenta Rotary International”, 
zdumiewa Davida Brelanda, byłego sę-
dziego okręgu Morgan County, który 
obecnie jest  historykiem i dyrektorem 
zbiorów historycznych i wydarzeń w De-
catur. „To dla nas wielki sukces”.
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Mark Maloney uczestniczy w projekcie dystrybucji filtrów do wody na 
Wyspach Dziewiczych w Stanach Zjednoczonych
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Rok przystąpienia do Rotary: 
1997

Prezydent RI kadencji: Ray Klin-
ginsmith 

Hasło kadencji: Building commu-
nities, bridging continents

Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję 
RI: Najważniejszym wyróżnikiem, 
jeśli chodzi o hasło i logo roku, było 
zwrócenie uwagi na fakt, że są one 
skierowane do otaczającej nas spo-
łeczności, a nie do rotarian, jak bywa-
ło do tej pory. Hasło miało za zadanie 
podkreślić, co robimy dla społeczności 
lokalnych i globalnie. Podczas kaden-
cji Raya zakończyły się dwa ważne 
projekty pilotażowe. Pierwszy doty-
czący częstotliwości spotkań rotariań-

skich, a drugi dotyczący klubów elek-
tronicznych.
 
SUKCESY KADENCJI: Najważ-
niejsze cele, jakie sobie postawiłem 
w tej kadencji to zwiększenie członko-
stwa, większe wpłaty na roczny fun-
dusz i na eliminację Polio oraz wpro-
wadzenie nowej strony dla polskiej 
części Dystryktu. Pierwszy cel został 
zrealizowany częściowo, gdyż mimo 
utworzenia 5 nowych klubów Rota-
ry, 4 inne uległy samorozwiązaniu. 
Ostatecznie członkostwo w Dystryk-
cie 2230 podczas tej kadencji wzrosło 
o 50 członków. Lepsze wyniki mie-

liśmy w ruchu młodzieżowym, gdyż 
powstało 6 nowych klubów Rotaract 
oraz jeden klub Interact. Oprócz tego 
były 3 grupy inicjatywne na Ukrainie. 
Podczas moich wizyt starałem się go-
rąco zachęcać kluby do włączenia się 
z wpłatami na fundusz roczny Rota-
ry Foundation oraz na walkę z Polio. 
Te apele przyniosły wymierny wynik, 
gdyż w sumie zebraliśmy w tej kaden-
cji ok. 35 tys. USD na fundusz roczny 
oaz 15 tys. USD na walkę z Polio. Do 
tego należy dodać ponad 9 tys. USD 
zebranych na pomoc ofiarom tsuna-
mi w Japonii. Prace nad nową stroną 
internetową polskiej części Dystryktu 

kartki
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Spotkanie podczas Konwencji Światowej w Monteralu. Na fot. od lewej: 
Gubernator Piotr Wygnańczuk, Prezydent RI Ray Klinginsmith, Past 
Gubernator Nadieżda Papp i Gubernator Nadieżda Safronowa. PDG Piotr Wygnańczuk Fo

t.
 z

 a
rc

h.
 P

D
G

 P
io

tr
a 

W
yg

na
ńc

zu
ka

Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 P
D

G
 P

io
tr

a 
W

yg
na

ńc
zu

ka

PDG Piotr Wygnańczuk
RC Gdynia,Gubernator kadencji 2010-2011
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Podziękowania dla Regionalnych Przedstawicieli 
Gubernatora podczas Konferencji Dystryktu 2230  w Gdyni Fo
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wykonał zespól w składzie Marek Li-
piński, Marek Łatko oraz św. pamięci 
Bogusław Mackiewicz. 

Po raz pierwszy w naszym Dystrykcie 
w miesiącu walki z Polio, na budynku 
teatru w Simferopolu został wyświe-
tlony napis „End Polio Now”. Była to 
zasługa RC Simferopol. 

Do sukcesu mogę również zaliczyć 
odwiedzenie wszystkich klubów 
w Dystrykcie. W tym większość wizyt 
złożyłem w pierwszej połowie roku 
rotariańskiego, co pozwoliło pokazać 
przesłanie Prezydenta Rotary Interna-
tional oraz moje zamierzenia możliwie 
na początku kadencji, aby dać jak naj-
więcej czasu na ich realizację. 

W mojej kadencji wprowadziłem kon-
kurs dystryktalny na najlepszy klub 
z nagrodami finansowymi fundowa-
nymi przez Gubernatora, Past Gu-
bernatora oraz Gubernatora Elekta. 
Konkurs był oparty na mierzalnych 
parametrach i był kontynuowany 
przez mojego następcę Mirosława. 
Moim Przedstawicielem na Ukrainę 
i Białoruś oraz stałym doradcą był 
Giena Kroichyk z RC Lviv. 

WYZWANIA KADENCJI: Naj-
większym problemem podczas mojej 
kadencji okazał się portal społecz-
nościowy pod tytułem Rotarianie 
opracowany przez Bogusława Mac-
kiewicza. Zamierzeniem autora por-
talu było danie narzędzia, które miało 

ułatwić lepsze kontakty pomiędzy ro-
tarianami, również w celach bizneso-
wych lub wzajemnej pomocy. Cel zo-
stał osiągnięty tylko częściowo, gdyż 
w miarę jego rozwoju zamieniał się 
w coraz bardziej ordynarną i oszczer-
czą pyskówkę. Na koniec portal został 
włączony do strony internetowej pol-
skiej części Dystryktu i jego znaczenie 
przestało się liczyć. 

WAŻNE WYDARZENIA W KA-
DENCJI: Podczas tej kadencji miała 
miejsce klęska żywiołowa w postaci tsu-

nami w Japonii. Na apel Rotary Inter-
national skontaktowaliśmy się z Dys-
tryktem z najbardziej poszkodowanych 
terenów i w ramach dobrowolnej akcji 
zebraliśmy dla nich 9200 USD. 

NOWE KLUBY W KADENCJI: 
RC Rakhiv – Centre of Europe, RC 
Lviv Zamok, RC Kiev City, RC Gdynia 
Orłowo, RC Simferopol Taurica, RAC 
Ivano-Frankivsk, RAC Vynnytsa, RAC 
Kyiv Multinational, RAC Kiev City, 
RAC Sevastopol, RAC Polanica Zdrój, 
IAC Polanica Zdrój.
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Spotkanie z uczestnikami rotariańskiego programu Wymiany Młodzieży z zagranicy - Wiktorowo, 2010 rok Fo
t.

 z
 a

rc
h.

 P
D

G
 P

io
tr

a 
W

yg
na

ńc
zu

ka

Spotkanie z Jürgenem 
Frerkerem Gubernatorem 
bratniego Dystryktu 1940 
podczas szkolenia w San Diego
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Dolina Truso w Gruzji była na-
szym ostatnim miejscem do 
odwiedzenia na Gruzińskiej 

Drodze Wojennej. Leży na wysokości 
2093 m.n.p.m. i po jej obejrzeniu mo-
żemy powiedzieć z czystym sumieniem, 
że Truso to jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Gruzji jakie widzieliśmy, ale 
nie uprzedzajmy faktów.

Do doliny ruszyliśmy z Kazbegi jadąc 
początkowo drogą asfaltową. Po krót-
kiej chwili zjechaliśmy, na całkiem przy-
zwoitą drogę szutrową. Przejechaliśmy 
rzekę Terek, której źródła są całkiem 
niedaleko w Wielkim Kaukazie. Rzeka 
jest spora, bo ma 623 km a na odcinku 
górskim, gdy przeciska się ostro przez 
skały jest imponująca.
Dalsza droga samochodem, przez dość 
wąski kanion wycięty po części przez 
rzekę, nadaje się tylko dla samochodów 
terenowych. Jednak zdarza się, że jeż-
dżą po niej marszrutki z Kazbegi.  

Woda Kobi
W miejscu, gdzie kończy się wąski ka-
nion a oczom ukazuje się rozległa do-
lina Truso, zrobiliśmy pierwszy postój. 
Właśnie tam znajdują się źródła Kobi 
– jednej z popularnych gruzińskich wód 
pitnych. Woda wybija w białej skale 
i rozlewa się łagodnie spływając do rzeki 
Terek i nanosząc kolejne warstwy mi-
nerałów. To nie do uwierzenia, ale była 
ona autentycznie lekko gazowana.  

Truso Travertines 
Natural Monument
Dosłownie kawałek i trafiamy na Tru-
so Travertines, czyli mineralne nacieki 
koloru pomarańczowego widoczne na 
prawym brzegu rzeki Terek. Pięknie 
komponują się z otaczającą to miejsce 
zielenią i widocznym w oddali jezior-
kiem Abano.
Generalnie w Dolinie nie brakuje wody 
więc rzeka Terek rośnie w siłę zasilana 
liczne dopływami takimi jak podziemne 
źródło Keterisi. To zespół mineralnych 
wód artezyjskich, które dostarczają 
około 25-30 milionów litrów wody wę-
glowodorowo-wapiennej. Daje to około 
300-350 litrów wody na sekundę, więc 
naprawdę sporo.  

Wioska Ketrisi
Dwa kilometry w głąb doliny dalej 
znajduje się opuszczona wioska Ketri-
si. W sumie jest ona opuszczona tylko 
sezonowo, bo latem przybywają tutaj 
Azerowie by wypasać swoje owce, konie 
i bydło. A także miejscowi.

Monastyr Abano
Pod koniec doliny po prawej stronie 
zobaczymy Monastyr Abano. W środku 
znajduje się mały hotel, gdzie można za-
trzymać się na noc i zjeść klasztorny po-
siłek przygotowywany z darów natury.

Twierdza Zakagori
Dolina Truso kończy się ruinami Twier-

dzy Zakagori. U jej podnóża znajduje 
się niewielka baza gruzińskiego wojska. 
Dalej jest już Osetia Południowa,  

Trekking w Truso
Przejechaliśmy sporą część tej trasy sa-
mochodem z prozaicznego powodu. By-
liśmy w Gruzji tylko sześć dni więc to za 
mało, żeby pozachwycać się dłużej tymi 
pięknymi widokami. Ale koło Monastyru 
Abano nie wytrzymaliśmy i ruszyliśmy 
pieszo, bo aż prosiło się by poczuć klimat 
Truso. Jeśli macie więcej czasu gorąco 
polecamy Wam trekking w Truso. To 
łagodna trasa z niewielkim przewyższe-
niem, max. 225 metrów, a jej długość to 
około 22 km.

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”.

Dolina Truso – najpiękniejsze miejsce Gruzji
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Dolina Truso zachwyca wędrowców swoimi  krajobrazami i kolorami

KOWALSCy W PODRóży
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Tina Czapiewska
Sekretarz Dystryktu w kadencji 
2018-2019
Sekretarz Dystryktu to osoba odpowie-
dzialna, rzetelna, dobrze zorganizowa-
na i właśnie taką osobą jest Tina. Gdy 
pełniłam tę funkcję poznałam jej plusy 
i minusy i wiem że Tina poradzi sobie 
z tym rewelacyjnie, a jej pracowitość 
sprawi, że wszystko będzie zawsze za-
pięte na ostatni guzik i perfekcyjne. 
Tina w moim zarządzie będzie pełniła 
też funkcję CRa którą pełniła w roku 
rotariańskim 2017/2018 i doskonale się 
spisała więc to strzał w dziesiątkę!

Adrian Sobczyk
Skarbnik w kadencji 2018-2019
To dzięki niemu jestem w Rotaracie 
i zawsze mogłam liczyć na jego wspar-
cie. Prywatnie mój mąż, ale też ktoś, 
komu ufam bezgranicznie i wiem, że 
jest osobą bardzo odpowiedzialną i pil-
nującą wydatków. 

Mateusz Synak
Vice-DRR w kadencji 2018-2019
Nie wyobrażam sobie innego mojego 
zastępcy i mojej prawej ręki. Dzięki 
temu, że z Mateuszem już współpraco-
wałam jako sekretarz w jego zarządzie 
wiem że potrafimy porozumiewać się 
bez słów. Wpółpraca zapoczątkowa-
ła Naszą przyjaźń i wiem że Mateusz 
zawsze będzie dla mnie wsparciem, 
a także doskonale zna mechanizmy 
funkcjonujące w dystrykcie i ma w tym 
duże doświadczenie.

Maria Sobczyk, DRR w kadencji 2018-2019
Nazywam się Marysia Sobczyk i w obecnym roku rotariańskim pełnię funkcję Repre-
zentanta Rotaractu. W Rotaracie działam od 2015 roku, a moja przygoda zaczęła się 
od reaktywacji klubu toruńskiego. Od pierwszych spotkań gdzie poznałam innych Ro-
taractorów, a także Rotarian spodobało mi się energia, która bije od całej organizacji. 
Na szczeblu klubowym pełniłam najpierw funkcję sekretarza, a później przez 3 lata 
funkcję prezydenta. Z Rotaract Club Toruń przeprowadziłam wiele ciekawych akcji, 

a do moich ulubionych należy wspieranie Fundacji Samotnej Matki oraz akcja „Kolorowa Szkoła” gdzie pomalowaliśmy na 
kolorowo wiejską szkołę pod Bydgoszczą, a także wyposażyliśmy ją w książki do biblioteki, gry, a nawet meble.
W roku rotariańskim 2017/2018 pełniłam funkcję Sekretarza Dystryktu 2231 Rotaractu. Podczas tego roku współorgani-
zowałam konferencje dystryktalne oraz reprezentowałam Rotaract na konferencjach Rotary. Wtedy też podjęłam decyzję 
o tym, by w obecnym roku reprezentować Rotaract i móc dalej rozwijać polski dystrykt.
Rotaract jest dla mnie niesamowitym przeżyciem i ma dla mnie niezwykłe znaczenie. To dzięki wspólnym działaniom po-
znałam swojego męża i wspaniałych przyjaciół. Rotaract pokazał mi, jak można wiele zdziałać razem, a także to, że jeśli czy-
nisz dobro to ono kiedyś do ciebie wróci. Do mnie już wróciło, gdy razem Rotary i Rotaract wsparło mojego potrzebującego 
operacji tatę. Bez nich mój tata nie mógłby normalnie funkcjonować. 
Rotaract to niezwykły czas, gdzie podczas czynienia dobra można rozwinąć swoje umiejętności i poznać niezwykłych ludzi. 
Chciałabym, aby każdy kto choć na chwilę będzie Rotaractorem mógł czuć i myśleć tak jak ja. Poniżej przedstawiam Zarząd 
RAC  w kadencji 2019-2020.

Zarząd RAC   w kadencji 2019-2020

Anna Grzywacz
Past-DRR w kadencji 2018-2019
Ania w moim zarządzie będzie pełniła funkcję past DRR i nadal dzięki tej funkcji będzie 
kontrolować projekt z Biedronką. Cieszę się że w Rotaracie realizujemy projekty, które 
po roku nie są zapomniane i mają swój dalszy rozwój. Projekt ten był od początku po-
myłem Ani i myślę że jest ona osobą która najlepiej sobie z nim poradzi.
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Rafał Tondera
Oficer ds. Marketingu w kadencji 
2018-2019
Od początku znajomości z Rafałem 
wiedziałam że to osoba, wie co ozna-
cza reklama i marketing, a jego lekkie 
pióro i świeże spojrzenie na Rotaract 
przyniosą nowe pomysły. Rafał jest 
pracowity i ambitny, a do tego bardzo 
konsekwentny, co jest bardzo pożąda-
ne w osobie Oficera ds. PR i marketin-
gu i z pewnością przyniesie rezultaty.

Martyna Nowakowska
Oficer ds. Wymiany
Martyna jest już Rotarianką ale za-
nim się nią stała zwracała moją uwa-
gę na aspekt wymiany młodzieżowej. 
Bardzo się cieszę że zechciała zostać 
moim oficerem ds. wymiany i zacznie 
propagować jej możliwości wśród Ro-
taractorów. Cieszę się, że mogę na nią 
liczyć teraz w zarządzie tak samo jak 
mogłam na nią liczyć odkąd zaczełam 
być w Rotaracie.

Selcuk Kaplan
Oficer ds. Projektu Dystryktalnego 
Hero Trip
Selcuk był pierwszą osobą, która przy-
szła mi do głowy gdy myślałam o koor-
dynowaniu projektem dystryktalnym 
Hero Trip. Ma on doświadczenie w tej 
dziedzinie, które może zaowocować. 
W zarządzie dystryktu nie było także 
jeszcze nikogo z klubu anglojęzyczne-
go! Selcuk ma szerokie spojrzenie na 
Rotaract. Ma kontakt z innymi dys-
tryktami i pomysły, które przeniesione 
z innych dystryktów mogą sprawdzić 
się w naszym.

Bartek Ostrowski
Oficer ds. Projektu Poland Trip
Z Bartkiem znamy się z działań w klu-
bie RAC Toruń. Podczas gdy ja pełni-
łam tam funkcję prezydenta, on pełnił 
funkcje sekretarza i nie raz przejmo-
wał moje obowiązki, a głównie te 
związane z Poland Tripem. Widziałam 
że ten projekt bardzo mu się spodobał 
i postanowiłam dać mu szansę na ko-
ordynowanie całego Poland Tripa po-
nieważ wiem że ma kilka świetnych 
pomysłów. Od razu wiedziałam że na 
tym stanowisku musi być on, a nie ktoś 
inny!

Mikołaj Dragović
DRCh
Od 2009 związany z ruchem Rotariańskim. Alumni klubu RAC Warszawa-Zamek 
(2009-2014) oraz RAC Milano Duomo (2014-2016), członek klubu Rotary War-
szawa Żoliborz od 2017. W kadencji 2010/2011 pełnił obowiązki vDRR Dystryktu 
2230 (przedstawiciel polskiej części dystryktu), oraz przedstawiciela Polski w eu-
ropejskim zrzeszeniu dystryktów Rotaract (Country Representative in ERIC). 
Członek zarządu ERICa 2011/2012, oraz Prezydent ERICa w kadencji 2012/2013. 
Przewodniczący komitetu Nowych Pokoleń w Dystrykcie 2231 na rok 2018/2019. 
Przewodniczący Komitetu Rotaract na rok 2019/2020. Zawodowo zajmuje się 
konsultingiem strategicznym.

Zarząd RAC   w kadencji 2019-2020
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| FELIETON

Dotarliśmy do ostatniego punktu 
Testu 4 pytań i również tu, tak 
jak w przypadku punktu drugie-

go, proponuję zmianę jego brzmienia. 
Choć można by powiedzieć, że tu słowo 
„korzyść” lepiej komponuje się ze sło-
wem „zainteresowany” to jednak chcę 
być konsekwentny w działaniu. Propo-
nuję więc zmianę tego puntu na „Czy 
jest to korzystne dla wszystkich których 
dotyczy?”.    

Wg Wikipedii „Korzyść to dodatni wy-
nik porównania jakiegoś stanu (cechy, 
sytuacji) z innymi. Zastanawiające jest 
jednak to, że dalej mamy przytoczo-
ne przykłady korzyści i większość tych 
przykładów mówi o korzyściach, któ-
re da się wyrazić w pieniądzu. Tylko 
w jednym przypadku „korzyści osobi-
stej” mowa jest o charakterze niema-
jątkowym. Zastanówmy się więc jak to 
jest z tymi korzyściami i czy można je 
zmierzyć, oszacować ich wartość, prze-
liczyć na pieniądze lub inne aktywa ma-
terialne a finalnie porównać z innymi, 
których jednak nie da się przedstawić 
w postaci ciągu cyfr.    

W ramach naszej działalności realizu-
jemy m. in. Granty. Po okresie pewnej 
nieufności, jaki nastąpił po wprowadze-
niu w 2014 roku programu New Future 
Vision, sytuacja na tym polu wygląda 
dziś znaczne lepiej. Obawy, jakie nur-
towały wiele osób, że podniesienie mi-
nimalnej wartość Grantów Globalnych 
utrudni, bądź wręcz uniemożliwi, ich 
realizację, to dziś już historia. Okazało 
się, że wysiłki podejmowane na pozy-

skanie większej ilości parterów do pro-
jektu, pozwoliły na spełnienie nowych 
warunków. Ba, podniesienie wartości 
grantów pozwoliło na sięganie po coraz 
ambitniejsze projekty. Wieszcz byłby 
dumny wiedząc, że jego słowa „mierz 
siły na zamiary” znalazły tak podatny 
grunt wśród rotarian.   

Jednym z wydarzeń, które utkwiły mi 
w głowie podczas rotariańskiej służby, 
była dyskusja jaka rozwinęła się pod-
czas jednego z Seminariów Rotary Fo-
undation. Któryś z uczestników wstał 
i zaczął się żalić, że jego klub wpłaca 
regularnie datki na Rotary Founda-
tion, a my, jako Komitet, przeznaczamy 
środki z DDF na dofinansowanie gran-
tów innych klubów. Wtedy inna osoba 
zabrała głos wypowiadając znamienne 
zdanie, że „działalność rotariańska nie 
jest sprawiedliwa”. Zapadła cisza. 

Nie pamiętam już czy wypowiedź ta 
wywołała otwartą dyskusję, ale jestem 
przekonany, że słowa te zapadły głęboko 
w pamięci uczestników Seminarium. To 
nie jest tak, że w naszej działalności obo-
wiązuje reguła bezpośredniej wzajemno-
ści, a wręcz przeciwnie. Należy założyć, 
że bardzo rzadko otrzymamy w zamian 
coś wymiernego czy to od beneficjentów 
naszych projektów czy od Komitetu Ro-
tary Foundation. Oczywiście ktoś powie: 
jak to? Przecież dostaliśmy podziękowa-
nia, uśmiechy, wywołaliśmy radość na 
twarzach obdarowanych, a to, wraz z ta-
bliczką umieszczoną na przekazywanym 
urządzeniu, dało nam poczucie radości, 
spełnienia i satysfakcję. Mam nadzieję, 

że takie same odczucia towarzyszą nam 
wszystkim, gdy z przekazanych przez nas 
środków inny klub zrealizował ciekawy 
projekt.
  
Wiec jak to jest? Czy da się zmierzyć 
i porównać korzyść wyrażoną ciągiem 
cyfr z tą wyrażoną jednostkami ludzkiej 
wdzięczności? Oczywiście że tak. I dla 
tych właśnie chwil, dla widoków tych 
roześmianych, uradowanych i szczę-
śliwych twarzy warto pełnić naszą ro-
tariańską służbę. Podczas Konferencji, 
Instytutów i Konwencji organizowane 
są wystąpienia określane wspólnym 
tytułem „My Rotary Moments” czyli 
wydarzenia, które szczególnie zapadły 
w pamięci. Opowieści są przeróżne, ale 
słuchałem wielu z nich, gdy głos mówcy 
zadrżał i dałbym głowę, że w oku zakrę-
ciły się łzy. Są to chwile, które na całe ży-
cie pozostają w pamięci i życzę wszyst-
kim abyście przeżyli ich jak najwięcej.     

A może warto w klubach podczas spo-
tkań porozmawiać o tych chwilach...?

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.

moje 3 grosze... (część 5)

Czy to co myślimy, mówimy lub robimy
buduje dobrą wolę i przyjaźń?    
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To historia o ludziach i o działa-
niu dla wspólnej sprawy, czyli 
o tym jak Rotary łączy pokole-

nia. A zaczęło się tak: Zachęcony przez 
swojego przyjaciela, w wieku osiemna-
stu lat, mój tata przystąpił do szczeciń-
skiego klubu Rotaract. Przez wiele lat 
Rotaractorzy zrobili wiele świetnych 
projektów na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Rotaract Club Szczecin w tamtym 
czasie „sprawował opiekę” nad Domem 
Dziecka w Binowie. W miarę możliwości 
młodzi ludzie wspierali wychowanków 
Domu Dziecka w ich ciężkiej sytuacji. 
Poprzez działania, głównie na rzecz in-
nych, ale także dla samorozwoju stwo-
rzyła się świetna grupa młodych ludzi, 
z którymi po prostu chciało się wspólnie 
przebywać.
Po Rotaract przyszedł czas na Rota-
ry – tata wstąpił w szeregi Rotary Club 
Szczecin Center. Wtedy już na świecie 
byłam ja. Od najmłodszych lat tata za-
bierał mnie, a później także moją sio-
strę na różne wydarzenia rotariańskie. 
Uczestniczyłam m.in. w akcjach: ciepłe 
buty na zimę czy balach rotariańskich 
mających na celu zbiórkę środków dla 
najbardziej potrzebujących. Niejedno-
krotnie uczestniczyłam również w ro-
boczych spotkaniach klubu. Szczegól-
nie zapadło mi w pamięci spotkanie, na 
którym członkowie klubu organizowali 
zbiórkę pieniędzy na wózek inwalidzki 
dla niepełnosprawnej dziewczynki. Pa-

Amelia Synac IAC Szczecin International, 
wraz  z rodzicami Małgorzatą i Mariuszem Zuzia z Tatą

Jak Rotary łączy pokolenia
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Maks Wojtas z rodzicami: Małgorzatą i Mariuszem
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miętam również jak z wielkim zaanga-
żowaniem potrafiłam się szykować do 
bali rotariańskich i przez kilka dni wy-
bierać odpowiednią sukienkę, nie mo-
gąc się doczekać „kiedy wreszcie będzie 
ten bal”. 
Przez lata mój tata zaszczepiał we mnie 
pasję do bycia aktywną w swojej spo-
łeczności, a przede wszystkim pasję do 
pomagania. Kiedyś podczas jazdy sa-
mochodem opowiedział mi o klubie In-
teract Szczecin International, którego 
opiekunką jest koleżanka taty „z cza-
sów Rotaractu” Iza Pereira - Turostow-
ska. Pomyślałam wtedy, że teraz „czas na 
mnie”, że mogę zacząć działać w klubie, 
bo przecież co nieco już wiem o całej spo-
łeczności Rotary i chcę w tym uczestni-
czyć z moim małym ,,doświadczeniem”. 
Na pierwsze spotkanie poszłam w paź-
dzierniku ubiegłego roku. Towarzyszył 
mi mały stres, ale moje obawy, o to jak 
się odnajdę w nowym środowisku zosta-
ły rozwiane już na pierwszym spotkaniu. 
Okazało się, że trafiłam do świetnej gru-
py, z którą szybko znalazłam wspólny ję-
zyk, z którą chce się robić różne świetne 
i kreatywne akcje, której celem jest po-
moc innym, ale także samorozwój. Im 
dłużej uczestniczę w działalności klubu 

tym bardziej przekonuję się, że jestem 
we właściwym miejscu. Oprócz mnie 
przykładem ,,kolejnego pokolenia Rota-
ry’’ jest Maya Turostowska i Maks Woj-
tas, którzy założyli Interact Szczecin In-
ternational, a ich inspiracją byli rodzice, 
jak również Amelia Synak, podąża drogą 
swojego taty.  Jest jeszcze wiele innych 
osób, ale wtedy musiałabym wymieniać 
i wymieniać. 

To udowadnia, że Rotary łączy pokole-
nia i robi to bardzo dobrze. I tak właśnie 
historia zatoczyła koło. 
Co będzie potem? Rotaract? Rotary? Na 
razie nie wiem. Póki co skupiam się na 
nauce i oczywiście działalności w moim 
klubie Interact Szczecin International.
Dziękuję Tato.
Zuzanna Reszkiewicz
Interact Szczecin International

„Niezłomność człowieka po-
lega na tym, że potrafi po-
święcić sprawy ważne dla 

spraw ważniejszych”, czyli o dobroci 
serca młodych ludzi.
W tym roku rotariańskim w dniach od 4 
do 10 listopada trwał światowy tydzień 
Interactu. Zadziwiające jest to, na jak 
wiele różnych sposobów obchodziły to 
święto kluby z całej Polski!
Zastanówmy się, jaki cel miały po-
szczególne działania? Najważniejszym 
było, aby zachęcić jak najwięcej mło-
dych i ambitnych osób do tworzenia 
klubów Interact w każdym mieście. 
Klub we Wrocławiu zadbał o to, aby 
zweryfikować i zmobilizować do dzia-
łania młode osoby. Prezydent Inte-
ract Wrocław, Aleksandra Kowal wraz 
z opiekunem – Panią Adą Anklewicz, 
zorganizowały spotkanie dla chętnej 
młodzieży. Wszystko po to, aby zapre-
zentować, jak działa klub, powiedzieć 
co to jest Rotary International i dlacze-

go warto dołączyć do wolontariuszy. 
Spotkanie wzbudziło ogromne zaintere-
sowanie wśród uczniów szkół średnich, 
przybyła na nie niezwykle liczna grupa. 
Ci młodzi ludzie będą tworzyć przy-
szłość świata Interactu, a być może kie-
dyś, niektórzy z nich dołączą do Klubu 
Rotary!

Cieszymy się, że nastolatkowie wiedzą, 
co jest ważne w życiu. W przyszłości 
bez wątpienia będziemy im wdzięczni 
za działanie i niesienie pomocy na ca-
łym świecie w myśl oficjalnego credo 
Rotary International – „Service Above 
Self”.
Aleksandra Kowal, IAC Wrocław

World Interact Week we Wrocławiu
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Maya Turostowska wraz z rodzicami: Isobel i Cezarym
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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 grudnia 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.

| AKTUALNOŚCI

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

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

26 Biała Podlaska Centrum Dialogu Rotary Biała Podlaska

LISTOPAD

30 Leśny Ośrodek Szkoleniowy 
Puszczykowo Seminaria obowiązkowe Dystryktu 2019 Dystrykt 2231

GRUDZIEŃ
7 Hotel Sheraton Warszawa XXIV Gala Choinki Rotariańskiej RC Warszawa City

7 Pałac Pawłowice XIX Wigilia Wielu Narodów  RC Wrocław

8 Jelenia Góra Koncert Zaczarowane Święta RC Jelenia Góra

21 Sala koncertowa Koncert Talenty Szczecina RC Szczecin International

STyCZEŃ 2020
25 Hotel Grand Sopot XVIII Doroczny Bal Charytatywny RC Sopot International

LUTy 2020
1 Park Cafe Konstancin IV Rotariański Bal Charytatywny RC Warszawa Konstancin

MARZEC 2020
20-22 Hotel Ambasador Premium w Łodzi PETS 2020 Dystrykt 2231



HONOLULU
HAWAII 2020

doświadcz 

Aloha 
w raju

Honolulu, Hawaje, USA
| 6-10 czerwca 2020 

Zarejestruj się na riconvention.org


