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Wydawać by się mogło, że to nie czas na wielki optymizm, ale ten 
czas nadszedł paradoksalnie właśnie teraz. Jeszcze przed założe-
niem Rotary, świat mierzył się z  kryzysami, które sprawdzały, 
czy ludzkość potrafi się przystosować i przetrwać. Po powstaniu 
Rotary nadeszły kolejne katastrofy, jednak przetrwaliśmy, a Ro-
tary pomagało światu na drodze do osiągnięcia stanu pełnego 
wyzdrowienia.
Każde wielkie wyzwanie jest szansą na rozwój i redefinicję swoich 
wartości. Ogłosiłem tegoroczne hasło „Rotary Otwiera Możliwo-
ści” dopiero podczas International Assembly w  San Diego, gdy 
rozpoczynał się kryzys związany z koronawirusem, ale są to sło-
wa, w które wierzyłem od wielu lat.
Rotary to nie tylko kluby, to zaproszenie do nieskończenie wielu 
możliwości. Wierzymy, że możemy je tworzyć dla innych i  dla 
siebie. Wierzymy, że nasza służba – niezależnie od jej zasięgu – 
tworzy możliwości dla ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy i że 
dzięki Rotary otaczamy się przyjaciółmi z  całego świata, nasze 
życie nabiera głębi, staje się bogatsze i że żyjemy w zgodzie z fun-
damentalnymi zasadami naszej organizacji.
Rządy i instytucje wykazują coraz większe uznanie w stosunku do 
tych rodzajów partnerstwa w zakresie zdrowia publicznego, któ-
re są kluczowe dla naszej pracy. Ludzie, którzy utknęli w  domu, 
szukający nowych kontaktów i głodni niesienia pomocy w swoich 
społecznościach, zaczynają działać zgodnie z zasadami, które my 
propagowaliśmy od samego początku.
To dobrze, ale większe niż kiedykolwiek możliwości rozwoju Ro-
tary nie gwarantują automatycznego sukcesu. Świat szybko się 
zmienia - i zmieniał się jeszcze przed tym kryzysem. Ludzie za-
częli odchodzić od tradycyjnych spotkań lunchowych na rzecz 

wirtualnych. My nasze przyjaźnie już od dawna kultywowaliśmy 
z  pomocą mediów społecznościowych, jeszcze zanim spotkania 
przeniosły się na Zooma i Skype’a. Młodsze pokolenia miały sil-
ną potrzebę służby, ale wciąż zastanawiają się, czy mogą odegrać 
znaczącą rolę w  takich organizacjach, jak Rotary, czy wywrzeć 
większy wpływ na społeczeństwo w  inny sposób. Nadszedł czas, 
by wyłożyć karty na stół, przetestować nowe podejścia i przygo-
tować Rotary na przyszłość.
Kryzys związany z  COVID-19 zmusił wszystkich do dostosowa-
nia się do nowej sytuacji, a  nasz nowy Plan Działania w  szcze-
gólności wzywa nas do poprawy zdolności przystosowywania się 
do tego, co nowe. Samo przystosowanie się nie wystarczy. Jeśli 
mamy stawić czoła wyzwaniom tej nowej epoki i przygotować na 
nią Rotary, czego świat tak rozpaczliwie potrzebuje, musimy się 
zmienić i to radykalnie.
To wielkie wyzwanie, nie tylko w  tej kadencji, ale i  w  przyszło-
ści. Od nas zależy, czy przygotujemy Rotary na nowe czasy - czy 
otworzymy serca na pomysły, energię i zaangażowanie młodych 
ludzi, którzy chcą znaleźć ujście dla swojego idealizmu. Musimy 
stać się organizacją w pełni wplecioną w erę cyfrową, a nie taką, 
która po prostu szuka sposobów, by robić to, co zawsze robiliśmy.
Świat potrzebuje teraz Rotary bardziej niż kiedykolwiek. To od 
nas zależy, czy „Rotary otworzy możliwości” dla przyszłych po-
koleń.

Rotary
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Rok 2020 przyniósł ogromne zmiany w postaci pandemii i pona-
wianych apeli o przestrzeganie sprawiedliwości społecznej. Przy-
pomniał nam, że żyjemy w świecie ciągłych zmian, a Rotary za-
wsze było wiernym tego świata odzwierciedleniem.
Musimy być gotowi, by słuchać i reagować zgodnie z najważniej-
szymi filarami naszej działalności: wspólnotą, różnorodnością, 
uczciwością i  przywództwem. Jeśli będziemy żyć zgodnie z  nimi 
i na co dzień stosować założenia Testu Czterech Pytań, będziemy 
również gotowi, by stale pełnić role przywódców.
Jestem dumny z naszej umiejętności dostosowywania się do no-
wych sytuacji. Rotary nie przestało funkcjonować nawet w  obli-
czu pandemii. Zaczęliśmy spotykać się online i odkryliśmy nowe 
sposoby pełnienia naszej służby społecznej. Przekształciliśmy 
Konwencję w Honolulu w pierwszą w historii konwencję wirtual-
ną. Każdy tydzień pokazywał, że Rotarianie są elastyczni i mogą 
się spotykać zawsze i  wszędzie – na tradycyjnych spotkaniach 
oraz przy pomocy telefonów i komputerów. Rotary od zawsze za-
pewniało możliwość nawiązania kontaktu z tymi, którzy tego pra-
gną i nadal tę możliwość będziemy zapewniać.
Doszły mnie nawet słuchy, że niektórzy wolą tę mieszankę spo-
tkań tradycyjnych i  wirtualnych! Jak możemy wykorzystać tę 
szansę i sprawić, by Rotary dalej się rozwijało?
Osobiście uważam, że kluczową rolę odgrywają tu nowe typy klu-
bów. Nie są one już tylko eksperymentami, ale integralną częścią 
Rotary. Poza tradycyjnymi klubami mamy również e-kluby, kluby 

Rotaract, kluby paszportowe czy kluby celowe - zrzeszające się wo-
kół konkretnego projektu. Dzięki nim Rotary otwiera się na szer-
sze grona członków i  staje się atrakcyjniejsze dla potencjalnych 
kandydatów. Nawiążcie kontakt z tymi klubami, współpracujcie 
z  nimi i  promujcie się nawzajem wśród waszych lokalnych spo-
łeczności.
Wszyscy zgadzamy się co do tego, że Rotary powinno się rozwijać, 
ale bywa, że za bardzo koncentrujemy się na liczbach i  tracimy 
pełen obraz rzeczywistości. Zwiększenie liczby członków będzie 
bezcelowe, jeśli ci opuszczą nasz klub w następnym roku. Apeluję 
o  zrównoważony rozwój Rotary. Elastyczność pomoże zwiększyć 
zaangażowanie członków i wyróżnić dany klub na tle innych. Ce-
lebrujmy fakt, że w Rotary nie chodzi dziś głównie o zasady i re-
gulaminy, ale o  zrzeszanie się – nie tylko podczas tradycyjnych 
spotkań.
Zalecam, by każdy klub organizował przynajmniej raz w roku spo-
tkanie strategiczne i szczerze odpowiedział sobie na pytanie: Czy 
dajemy z siebie wszystko dla naszych członków i czy nasz klub jest 
odzwierciedleniem społeczeństwa, dla którego pełnimy służbę? To 
bardzo ważne również na poziomie międzynarodowym. Jestem 
dumny, że wraz ze mną w Zarządzie Rotary International zasiada 
aż sześć kobiet – najwięcej w historii. Niech Rotary podąża w tym 
kierunku. Potrzebujemy różnych punktów widzenia i więcej róż-
norodności, aby Rotary mogło dalej się rozwijać.
Nasza tegoroczna zdolność przystosowywania się i  elastyczność 
są fascynujące, ale zainspirowało mnie również to, co w Rotary się 
NIE zmieniło i co nigdy się nie zmieni: przyjaźnie, kontakty mię-
dzyludzkie, wartości etyczne i nasza służba. To dzięki nim Rotary 
jest tak atrakcyjne dla każdego.
Paul Harris, założyciel Rotary, powiedział, że od czasu do czasu 
trzeba przeprowadzać rewolucję. Na jedną z  nich nadszedł czas 
właśnie teraz. Rotary otwiera możliwości – niezliczone – abyśmy 
zaakceptowali zmiany, które nas wzmocnią, jednocześnie nie od-
suwając od kluczowych wartości naszej organizacji.

Zaakceptujmy 
zmiany

sierpień 2020
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Wierzę, że motto Prezydenta RI Holgera Knaacka „Rotary Otwie-
ra Możliwości” świetnie pasuje do obecnych czasów. Może was to 
zdziwić, mając na względzie obecną sytuację, ale przytoczę wam 
historię brytyjskiego autora, Alana Wattsa, o pewnej taoistycznej 
przypowieści i wszystko powinno się wyjaśnić.
Pewnego razu rolnikowi uciekł koń. Wieczorem jego sąsiedzi ze-
brali się, aby przekazać mu wyrazy współczucia: Tak nam przy-
kro, że uciekł ci koń. To wielka tragedia!
– Możliwe – odpowiedział rolnik. Następnego dnia koń wrócił, 
prowadząc za sobą siedem dzikich koni. Wieczorem wszyscy mó-
wili rolnikowi: Ale masz szczęście! Wspaniały zbieg okoliczności. 
Masz teraz osiem koni!
– Możliwe – ponownie odpowiedział rolnik. Następnego dnia syn 
rolnika starał się ujarzmić jednego z dzikich koni, ale spadł z niego 
i złamał sobie nogę. Sąsiedzi lamentowali: Co za pech!
– Możliwe – odpowiedział rolnik. Nazajutrz do rolnika przybyli 
oficerowie, którzy werbowali nowych żołnierzy do armii. Syn nie 
mógł iść w bój, gdyż miał złamaną nogę. Sąsiedzi znowu wspólnie 
komentowali: To wspaniale!
– Możliwe – odpowiedział rolnik.
Morał jest taki, że natura jest wyjątkowo skomplikowana. Nie 
można stwierdzić, czy coś jest dobre, czy złe, bo nigdy do końca nie 
poznamy wszystkich następstw danej decyzji czy jakiegoś wyda-

rzenia. Wiemy jedynie, że każdej akcji i reakcji towarzyszy możli-
wość – szansa na pielęgnowanie naszych wartości, nazwanie swo-
ich pragnień i podjęcie działań, zbliżających nas do wymarzonego 
obrazu jutra.
Fundacja Rotary jest łącznikiem, który umożliwia wprowadzanie 
istotnych zmian. Dzięki niej pomogliśmy pokonać polio i możemy 
wspierać projekty, walczące z następstwami pandemii COVID-19 
oraz przygotować świat na przyszłą dystrybucję szczepionek. Mo-
żemy również zapewnić ciągłość naszej służby, gdy tak wiele pro-
gramów pomocowych nie przetrwało próby czasu.
Czy to właśnie ta chwila, gdy Rotary stanie się jeszcze silniejsze? 
Możliwe. Czy to wspaniała okazja, aby żyć w  zgodzie ze swoimi 
wartościami? Możliwe! To zależy od nas.

K.R. Ravindran
Przewodniczący Fundacji Rotary

Wszystko
zależy
od nas

lipiec 2020
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Fundacja
przetrwała już
wiele burz

Istnieje ogromna różnica między problemem a wyzwaniem.
Jeśli pszczoła musi się zmierzyć z szerszeniem, to ma problem, 
ale jeśli stado pszczół staje z nim do walki, to on zaczyna mieć 
problem.
Ta prawda odnosi się zarówno do świata natury, jak i ludzi. Jeśli 
znajduję się w sytuacji, która wymaga ode mnie większych środ-
ków niż te, które posiadam, to mogę mieć problem. Ale jeśli mam 
wystarczająco dużo środków, to ta sytuacja spada do rangi wy-
zwania. Czasami wyolbrzymiamy problemy, nie doceniając jed-
nocześnie naszych możliwości stawienia im czoła.
Pandemia COVID-19 mogła się wydawać sytuacją, która przytło-
czy Fundację Rotary, ale nie pozwoliliśmy jej na to. Do 4 czerw-
ca dofinansowaliśmy 208 projektów, które walczyły ze skutkami 
pandemii, na łączną kwotę 5,2 mln. dolarów i 169 nowych global 
grantów na kwotę 13,8 mln. dolarów – wszystko w ciągu zaledwie 
trzech miesięcy. Z pomocą Fundacji i dofinansowań z sektora kor-
poracyjnego spotęgowaliśmy hojność indywidualnych Rotarian, 
która znacząco wzbogaciła wasze projekty.
Nie pozwoliliśmy pandemii zapanować nad nami. Historia poka-
zuje, że Rotarianie to ciekawskie stworzenia, wizjonerzy i ideali-
ści, którzy kreują lepszy obraz jutra. Ale jesteśmy też silni i potra-
fimy stawić czoła wyzwaniom, pod którymi inni by się ugięli.
Nie czekaliśmy bezczynnie, gdy wprowadzono kwarantannę i za-

mykano miasta. Gromadziliśmy fundusze i  realizowaliśmy pro-
jekty dokładnie tak, jak do tej pory – wyciągając rękę do osób po-
trzebujących. Zmianie uległ jedynie sposób działania.
Zmienił się sposób, w jaki przygotowujemy i realizujemy projekty.
Zmienił się sposób, w jaki się ze sobą komunikujemy.
Fundacja Rotary ma ponad 100 lat i  przetrwała już wiele burz; 
niektóre z  nich były niewielkie,  inne – katastrofalne dla całego 
świata. Wierzę, że dzięki sile, poświęceniu i  empatii Rotarian 
oraz dzięki temu, w jaki sposób nasza służba zatacza coraz szersze 
kręgi, Fundacja nadal będzie kroczyć ku przyszłości pełna nadziei 
i inspiracji.
Po okresie pandemii nasza Fundacja będzie silniejsza niż kiedy-
kolwiek – wystarczy nie przestawać wierzyć w jej możliwości.

sierpień 2020
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Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie, Rozpoczynamy kolejny rok 
rotariański kadencji 2020-2021, kolejny obrót naszego Koła Rota-
riańskiego przynoszący nowe wyzwania i otwierający nowe możli-
wości. 

„ROTARY OTWIERA MOŻLIWOŚCI” to hasło bieżącej kadencji 
Prezydenta RI Holgera Knaacka. Rotary to nie tylko kolejny klub, 
do którego się wstępuje. To nieskończona liczba możliwości, bo prze-
cież wszystko co robimy otwiera komuś gdzieś jakieś możliwości. 
Hasło kadencji 2020-2021 jest wzmocnione dodatkowo znamienną 
grafiką – troje, szeroko otwartych drzwi – dla Rotaractu, dla Inte-
ractu i dla Nas Rotarian. 

Rotary się zmienia. „Czasami musimy być rewolucyjni” to słowa 
Paula Harrisa i taki czas właśnie nadchodzi. Architektami zmian 
i nowych modeli klubów powinni być młodzi ludzie. Lubią wyzwa-
nia i  chcą aktywnie w  nich uczestniczyć. Są otwarci, energiczni, 
niecierpliwi ale i  wytrwali. Brzmi jak definicja naszego Rotarac-
tu? Górny limit wieku (30 lat) został już zniesiony i Rotaraktorzy 
są dzisiaj integralną częścią naszej Rotariańskiej Rodziny. Podej-
mijmy wyzwanie i otwórzmy drzwi do naszych klubów, komitetów 
i  programów w  naszym Dystrykcie, młodym przyjaciołom Rota-
ractorom. 

Nie zapominajmy, że Rotarianinem można zostać w każdym wieku. 
Dojrzały wiek to wiedza i doświadczenie, to coś ważnego do przeka-
zania innym, to coś, co można wykorzystać w naszej rotariańskiej 
służbie. Odwołując się do młodych nie zapominamy o starszych po-
koleniach. Nikogo nie zostawiajmy z tyłu.

I jeszcze jeden, istotny warunek który jest, moim zdaniem, niezbęd-
ny dla wzmocnienia organizacji i nadchodzących zmian. To zapro-
szenie większej liczby kobiet do klubów i szerokie dzielenie się z nimi 
funkcjami decyzyjnymi. Kobiety zaproszono do Rotary dopiero 
w 1989 roku i już najwyższa pora żeby to niczym nie uzasadnione 
opóźnienie nadrobić. 

W  czasie mojej kadencji 2020-2021 minie 90 lat od utworzenia 
pierwszego w  Polsce klubu Rotary – Warszawskiego Klubu Rota-
riańskiego. W ciągu kilku lat, do wybuchu II Wojny Światowej, po-
wstało jeszcze osiem klubów w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdyni, 
Bielsku, Lwowie, Bydgoszczy i Pabianicach. Działał także Klub Ro-
tary w  Wolnym Mieście Gdańsk. Warto tamte, historyczne wyda-
rzenia przypomnieć i uhonorować. Mając to na uwadze, powołałem 
nowy komitet w strukturze naszego Dystryktu – Komitet Historycz-
ny, pracami którego kieruje Rotarianin Aleksander Szwarc. Głów-
nym zadaniem Komitetu, ale nie jedynym, będzie opublikowanie 
książki, „90 lat Rotary w Polsce”. Będzie to wydawnictwo pod auspi-
cjami naszego Dystryktu, nie tylko opisujące tamte fakty, ale także 
współczesną, rotariańską rzeczywistość w polskim Dystrykcie. 

Dlatego już teraz zachęcam wszystkie kluby do czynnej współpra-
cy w przygotowaniu tej książki. Proszę Was o przejrzenie Waszych 
archiwów, szaf i szuflad. Jestem pewien, że kryje się tam ogromne 
bogactwo informacji o Waszych klubach i ich członkach. 

Szczegóły naszej współpracy przedstawi Aleksander Szwarc w od-
rębnym liście skierowanym do wszystkich Prezydentów Klubów 
Rotary naszego Dystryktu. 

Janusz Koziński 
Gubernator Dystryktu 2231

 Rotary się 
zmienia 
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Kochani,
w  promieniach słoneczne-
go lata oddaję w  Wasze ręce 
kolejny numer, pierwszego 
w  kadencji Gubernatora Ja-
nusza Kozińskiego, maga-
zynu Rotary Polska. Wraz 
z nową kadencją, do Rady Do-
radczej naszego magazynu 
dołączył Gubernator Elekt 
Wojciech Wrzecionkowski. 
W  bieżącym numerze za-
praszam do przeczytania 
wywiadu z  Gubernatorem 
Januszem Kozińskim. Zachęcam też do lektury wywiadu 
podsumowującego dwuletnią kadencję Piotra Wygnańczuka 
jako Dyrektora Zarządu Rotary International. W  numerze 
znajdziecie także obszerny materiał przedstawiający osobo-
wość Prezydenta Rotary International Holgera Knaacka oraz 
ciekawy tekst Rafała Tondery, dotyczący akcji, jakie młodzież 
z Rotaract realizowała w ostatnich miesiącach, podczas epi-
demii koronawirusa. 
Życzę Wam pięknej pogody i udanego wypoczynku. Relaksuj-
cie się i  ładujcie akumulatory do kolejnych działań na rzecz 
naszych beneficjentów.
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z arch. RAC warszawa Fryderyk Chopin

Dorota Wcisła
Redaktor naczelna

Polska

Spis treści

SłoWem WSTęPu

2. rotary Otwiera Możliwości, słowo wstępne prezydenta rotary 
international 2020-2021, Holger Knaack, Rotary Club of Herzogtum 

Lauenburg-mölln, Niemcy

3. Zaakceptujmy zmiany, słowo wstępne prezydenta rotary 
international 2020-2021 Holger Knaack, Rotary Club of Herzogtum 

Lauenburg-mölln, Niemcy

4. Wszystko zależy od nas, przewodniczący Zarządu Fundacji rotary,
K. R. Ravindran, Rotary Club of Colombo, sri Lanka

5. Fundacja przetrwała już wiele burz, przewodniczący Zarządu 
Fundacji rotary K. R. Ravindran, Rotary Club of Colombo, sri Lanka

6. rotary się zmienia, słowo wstępne Gubernatora D2231 rotary 
international, DG Janusz Koziński, RC warszawa

7. słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota wcisła, RC elbląg 

Centrum

RoTARY NA ŚWIeCIe

8. Ludzie czynu na całym świecie, Brad webber, Rotary International

10. Odliczanie do Konwencji, Hank sartin, Rotary International

11. Najwspanialsze chwile na Konwencji w Tajpej 2021,
mark Krawczyński, RC warszawa City 

12. Aplikuj – aplikacje do komitetów rotary international

RoTARY W DYSTRYKCIe

14. rotaract polska 1:0 koronawirus, Rafał tondera, RAC warszawa, 

RC warszawa Józefów

17. Najdłuższy peTs w historii Dystryktu, DG Janusz Koziński,

RC warszawa

LuDZIe RoTARY

18. Młody duchem – prezydent rotary international Hoolger Knaack, 

Jenny Llakmani 

26. Zaczyna mi czegoś brakować – wywiad z riD piotrem 
Wygnańczukiem, Dorota wcisła, RC elbląg Centrum 

28. Czuję ogromną odpowiedzialność – wywiad z DG Januszem 
Kozińskim,  Dorota wcisła, RC elbląg Centrum

31. Kartki z historii polskiego rotary, pDG Barbara pawlisz, RC sopot 

International

RoTARACT

33. Zarząd rotaract polska w kadencji 2020/2021, Tina Czapiewska, 
rAC Bydgoszcz

AKTuALNoŚCI

35. pożegnanie Oksany Bodnar, Jacek Kmiecik, Rotaract trójmiasto

35. Kalendarium

35. Rotary w liczbach

35. test 4 pytań

35. słownik skrótów
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Brad webber

Ludzie czynu
na całym świecie

Ponad cztery miliony 
Wenezuelczyków

nie ma dostępu 
do wody pitnej.

Stany 
Zjednoczone

Bułgaria

Wenezuela

Niemcy

Filipiny

Stany Zjednoczone 
Od lat 30. XX w. rotary Club 
of Kutztown w pensylwanii 
organizuje coroczny wieczorek 
towarzyski dla tamtejszych 
przedstawicieli sektora 
rolniczego. 19 lutego 160 osób 
odwiedziło lokalną Grange 
Hall z okazji Nocy rolników. 
Można było spróbować 
takich specjałów, jak indyka, 
szynki, marchewki, groszku, 
ziemniaków, a na deser - 
tradycyjnego ciasta. Bob 
Hobaugh, Gubernator-elekt 
Dystryktu 7439 i organizator 
wydarzenia od 1995 r. wyjaśnia, 
że impreza organizowana 
jest na cześć wszystkich 
rolników i młodych ludzi, 
którzy wiążą swoją karierę 
właśnie z rolnictwem, będącym 
najważniejszym elementem 
pensylwańskiej ekonomii.

Wenezuela 
Kiedy Miguel saviroff usłyszał 
o projekcie zwalczania chorób 
przenoszonych przez pasożyty 
w rodzinnej Wenezueli, 
namówił swój rotary Club of 
somerset w pensylwanii, aby 
gościł isis Mejias z e-Klubu 
rotary Houston oraz Alberto 
paniz Mondolfi z rotary Club 
Barquisimeto Valle Del Turbio 
z Wenezueli. Klub z somerset 
zebrał ok. 3 000 dolarów na 
rzecz incubadora Venezolana 
de la Ciencia (Wenezuelski 
inkubator Naukowy, Vsi), 
organizacji non-profit zajmującej 
się badaniem chorób zakaźnych. 
Vsi wykorzystało te pieniądze 
na leki przeciwpasożytnicze, 
podczas swojej misji w La pica 
w Wenezueli, gdzie w lutym 
podano je dzieciom.

Niemcy
Helmut Falter był przerażony, 
gdy na początku XXi w. zobaczył 
słabe wyniki niemieckich 
uczniów, sprawdzające ich 
umiejętność czytania i wiedzę 
z zakresu matematyki i przyrody. 
Falter, członek rotary Club 
Aachen-Frankenburg i wieloletni 
szef rodzinnej sieci księgarni 
oraz wydawnictwa, postanowił 
zacząć działać. W 2004 r. Falter 
i Monika schröder, nauczycielka 
z lokalnej szkoły podstawowej, 
zaprezentowali program „Lesen 
Lernen - Leben Lernen”, czyli 
„Nauka czytania – nauką życia”. 
Aby poprawić umiejętność 
rozumienia tekstu czytanego 
wśród najmłodszych, dostarczyli 
książki dzieciom w wieku 6-13 lat 
oraz podręczniki dla nauczycieli. 
W projekcie wzięła udział ponad 
połowa niemieckich klubów 
rotary. podczas ceremonii 
w Aachen 6 grudnia  2019 r. 
w ramach akcji do dzieci trafiła 
milionowa podarowana książka.
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Filipiny
inspirując się ilustrowanymi 
leksykonami ptaków 
(Audubon) i roślin (Taylor), 
filipińska Grupa Działania 
opracowała własne 
przewodniki terenowe 
i współpracowała 
z organizacjami pomocowymi 
w ponad 30 krajach, aby 
edukować ludzi w zakresie 
korzyści płynących 
z odżywiania się lokalnymi 
roślinami. Karalyn Hingston, 
oficer Wykonawcza Grupy 
Działania Food Plant 
Solutions zaznacza, że 
przewodniki obrazkowe są 
świetnym rozwiązaniem dla 
obszarów o wysokim poziomie 
analfabetyzmu.
Zaznacza też, że przewodniki 
skupiają się na wzmacnianiu 
pozycji ludzi, zwłaszcza 
kobiet, poprzez edukację, aby 
mogli następnie dokonywać 
świadomych wyborów 
dotyczących karmienia 

swoich dzieci, aby te mogły 
rosnąć zdrowe i silne. Praca 
Grupy Działania opiera się 
na bazie danych Food Plants 
International, opracowanej 
przez Bruce’a Frencha, 
australijskiego naukowca 
specjalizującego się 
w rolnictwie. Zawiera ona 
informacje o ponad 31 000 
gatunków roślin jadalnych na 
całym świecie.
Rotary Club Hobart 
z Australii wraz z Dystryktem 
9830 przekazali Grupie 
ok. 7 000 dolarów, aby 
rozdystrybuowali swoje 
przewodniki na Filipinach. 
Broszury opisują 40 gatunków 
lokalnych roślin jadalnych, 
a wydała je Fundacja 
muravah.

Bułgaria
ponad 400 uczniów 
szkół podstawowych 
i średnich wzięło udział 
w pięciodniowych konkursach 
sponsorowanych przez 
rotary Club Vratza. Jeden 
z członków, Vesko Vasilev, 
zaznacza, że wszystko zaczęło 
się dziewięć lat temu, a teraz 
zawody sportowe urosły do 
rangi lokalnej tradycji. Klub 
organizuje mecze piłki nożnej, 
koszykówki, siatkówki i wiele 
innych, a do sędziowania 
zapraszani są profesjonalni 
sędziowie. rotarianie 
wykorzystali ok. 4 000 dolarów 
z klubowych funduszy, aby 
zorganizować październikowy 
konkurs. Lokalny klub interact 
pomagał, rozdając wodę 
podczas samej ceremonii 
wręczania nagród.

Ludzie spożywają 
jedynie 150 z ponad 
10 tysięcy gatunków 
roślin jadalnych.
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Filipińska Grupa Działania opracowała przewodniki terenowe i współpracowała 
z organizacjami pomocowymi w ponad 30 krajach, aby edukować ludzi w zakresie 
korzyści płynących z odżywiania się lokalnymi roślinami
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Energia Tajpej
Słynna wieża Tajpej 101, jeden z  najwyższych budynków na 
świecie, została zaprojektowana na wzór łodygi bambusa, naj-
ważniejszego tradycyjnego budulca Tajwanu. To tylko jeden 
przykład na to, że Tajpej jest miastem, w  którym innowacja 
rozkwita z  tradycji. Gdy będziecie zwiedzać Tajpej podczas 
Konwencji Rotary 2021 w  dniach 12-16 czerwca, waszym 
oczom ukaże się historyczna i  współczesna architektura, 
krajobrazy naturalne oraz miejskie i  zakosztujecie zarówno 
wspaniałego życia nocnego, jak i  zdołacie osiągnąć spokój 
ducha. Możecie wstąpić do jednej z  wielu herbaciarni, które 
pielęgnują wielosetletnie tradycje i rytuały lub rozsmakować 
się w  kuchni fusion, stanowiącej połączenie smaków Chin, 
Japonii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. A gdziekolwiek pój-
dziecie, spotkacie się z ogromną życzliwością Tajwańczyków.
Dla niektórych Rotarian będzie do powrót na Tajwan po 
Konwencji z  1994 r., ale niezależnie od tego, czy będziecie 
tu po raz pierwszy, czy po raz kolejny, na pewno znajdziecie 
w Tajpej wiele do odkrycia: zapierające dech w piersiach pa-
łace i świątynie, ciekawe muzea oraz tętniące życiem dziel-
nice handlowe – a to wszystko wygodnie ulokowane w pobli-
żu centrum miasta.
Tajwan ma o wiele więcej do zaoferowania niż tylko miasta 
– od sielankowej podróży kolejami w lasach Alishan do prze-
pięknych zakątków świątyni Tianliao wybudowanej z  mu-
szli, koralowców i kamieni.

Opowieść z chmur
Nie sposób nie zauważyć wysokiego na ponad 500 metrów 
budynku Taipei 101 podczas wizyty w Tajpej na Konwencji 
Rotary 2021. Otwarto go w 2004 r. jako najwyższą budowlę 
na świecie i utrzymał ten tytuł aż do 2007 r., do czasu aż wy-
budowano dubajską Burj Khalifę.
Projekt Taipei 101 jest przepełniony symboliką. Już sama 
liczba pięter – 101 – sugeruje pójście o  krok dalej od  setki, 
liczby kojarzonej z perfekcją. Górna część budynku podzie-
lona jest na osiem ośmiopiętrowych części – liczba osiem 
uważana jest za szczęśliwą i kojarzona z dobrą passą. Kształ-
tem Taipei 101 przypomina łodygę bambusa, który jest tra-
dycyjnym materiałem budowlanym w  Azji i, podobnie jak 
bambus, cały budynek jest niezwykle elastyczny i potrafi sta-
wić czoła tajfunom, a nawet trzęsieniom ziemi.
Oczywiście, ogromną atrakcją jest wjazd na sam szczyt 
wieży. Na 89 piętrze znajduje się punkt widokowy, a co od-
ważniejsi mogą wjechać na… otwarty taras na 91 piętrze! 
Jeśli już sama myśl o tym przyprawia was o zawrót głowy, 
bez obaw – nadal możecie rozkoszować się zakupami w luk-
susowym centrum handlowym na bezpiecznej wysokości. 
Z wysoka czy z poziomu gruntu – Taipei 101 to niekwestio-
nowany must-see, który harmonijnie łączy tradycję z  no-
woczesnością, podobnie jak całe miasto, nad którym góruje.
Tekst: Hank Sartin
Tłumaczenie: Rafał Tondera
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Słynna wieża Tajpej 101, jeden z najwyższych budynków na świecie

dadad

Dowiedz się więcej o Konwencji Rotary
na convention.rotary.org
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Odliczanie do Konwencji

Tajpej jest miastem, w którym innowacja rozkwita z tradycji
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Nie ma większego przeżycia nad 
to!! W  swoim życiu odwiedziłem 

ponad 50 krajów. Wspaniałe Igrzyska 
Olimpijskie w Sydney w roku 2000 zro-
biły na mnie wielkie wrażenie. Aż 100 
000 gości na trzygodzinnej Ceremonii 
Otwarcia na gigantycznym stadionie 
specjalnie zbudowanym na tamto wyda-
rzenie – myślałem że nic tego nie prze-
bije. A jednak…
Później wróciłem do Sydney na Świa-
tową Konwencję Rotary International. 
Byłem zaskoczony, że może być jeszcze 
lepiej niż czternaście lat temu. I  choć 
w Konwencji uczestniczyło tylko 16 000 
osób, ale to była to chyba najbardziej za-
angażowana i pozytywna grupa ludzi na 
świecie. 
Byłem zaskoczony tą wielką energią 
i  miałem łzy w  oczach, kiedy Premier 
Nowej Południowej Walii na samym 
początku zadeklarował dotacje na 100 

mln USD dla Rotary na nasze wspania-
łe projekty, a  australijski stan Nowa 
Południowa Walia liczył tylko 7 milio-
nów mieszkańcow. Kilka minut później 
zadzwonił Bill Gates i  zadeklarował, że 
sam doda do tej kwoty „swoje” 100 mln 
USD.
Ta wielka energia i  chęć do pomagania 
innym, przebiła wszystkie bariery. Nie-
samowite prezentacje, najlepsi spikerzy 
i artyści z całego świata także były bar-
dzo motywujące.
Najlepsze jednak było dla mnie to, że 
poznałem olbrzymią ilość inspirujących 
Rotarian z całego świata. Wszyscy chcie-
li pomagać, ponieważ to nie był konkurs 
sportowy, tylko trening wzajemnego sza-
cunku i inspiracja do dalszej współpracy 
w pomaganiu innym.
W Tajpej na Taiwanie będzie jeszcze le-
piej. I  nawet jeśli trudno to sobie teraz 
wyobrazić, wystarczy wejść na stronę 

Rotary International Convention Ta-
ipei i  sprawdzić, jak wyglądają przygo-
towania do tego wydarzenia w bieżącym 
miesiącu, aż 11 miesięcy przed Konwen-
cją, która odbędzie się w  dniach 12-16 
czerwca 2021 roku. 
Pamiętajcie, że do 15 grudnia 2020 roku 
są specjalne rabaty za „Early Bird” reje-
stracje. Później będzie ok. 300 złotych 
drożej.
Sam mocno wierzę w to, że nie ma więk-
szej radości dla Rotarian niż uczestni-
czenie chociaż raz w życiu w Konwencji 
Rotary International. 
Ja osobiście będę mógł pomagać Pola-
kom na miejscu, ponieważ w  House of 
Friendship będę uczestniczył w  dwóch 
stoiskach informacyjnych, o  których 
napiszę niebawem.
Mark Krawczyński, RC Warszawa City
Przewodniczący Komitetu Promocji 
Konwencji RI

Najwspanialsze chwile na 
Konwencji w Tajpej 2021
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Chcielibyście przysłużyć się Rotary poprzez służbę w jednym 
z komitetów? Każdy z nich składa się z Rotarian i Rotarac-

torów z  całego świata, a  działa, aby skutecznie promować i re-
alizować założenia i  cele nakreślone w  planach strategicznych 
naszej organizacji.

Poniższe komitety poszukują wykwalifikowanych kandydatów 
na członków w  kadencji 2021/22. Wszystkie komitety komu-
nikują się za pośrednictwem maili, podczas telekonferencji 
i webinarów, a niektóre wymagają, aby przynajmniej raz w roku 
spotkać się twarzą w twarz. Większość spraw omawiana jest po 
angielsku.

Abyśmy mogli rozpatrzeć twoją aplikację lub rekomendację, od-
wiedź stronę on.rotary.org/application2020. 

Kandydaci muszą być zarejestrowani w serwisie My Rotary na 
rotary.org/myrotary, a ich dane powinny być aktualne.

Jeden kandydat może aplikować wyłącznie do jednego komitetu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 sierpnia.

KOMITET ZADANIA WYMAGANIA
WAKATY 

I CZASOCHŁONNOŚĆ

Komitet ds. 
Audytów

Doradzanie Zarządowi 
w zakresie sprawozdań 
finansowych, wewnętrznych 
i zewnętrznych audytów 
oraz systemów kontroli 
wewnętrznej

samodzielność, odpowiednie 
doświadczenie biznesowe 
i finansowe, księgowe 
i w zakresie audytów, 
bankowości, ubezpieczeń, 
zarządzania, inwestycji, 
zarządzania ryzykiem lub 
audytami

Jedna osoba na sześcioletnią 
kadencję; dwa spotkania 
w evanston rocznie i dwie 
telekonferencje / dwa webinary 
rocznie

Komitet ds. 
Komunikacji

Doradzanie Zarządowi 
w zakresie komunikacji 
z kluczowymi grupami 
docelowymi

Doświadczenie zawodowe 
w branży związanej 
z komunikacją

trzy osoby na trzyletnią 
kadencję; telekonferencje; 
coroczne spotkanie w evanston

Komitet ds. 
Finansów

Doradzanie Zarządowi 
w zakresie finansów Rotary, 
w tym budżetu, polityki 
inwestycyjnej i metod 
zrównoważonego rozwoju

Doświadczenie zawodowe 
w branży związanej 
z finansami; preferowane 
doświadczenie w sektorze 
non-profit. Kandydat powinien 
wykazać się doświadczeniem 
w zarządzaniu finansami na 
poziomie klubu oraz dystryktu.

Dwie osoby na trzyletnią 
kadencję; dwa spotkania 
rocznie w evanston

Wspólny Komitet 
ds. Partnerstw

Doradzanie Zarządowi 
i Fundacji Rotary w zakresie 
partnerstw i sponsoringu

wiedza w zakresie pisania 
grantów rotariańskich 
oraz portfolio służby 
międzynarodowej; rozległe 
doświadczenie w zakresie 
utrzymywania i zawierania 
stosunków partnerskich 
z firmami, sektorem NGo 
oraz z rządem; doświadczenie 
w marketingu społecznie 
zaangażowanym (CRm), 
sponsoringu, pozyskiwaniu 
zasobów oraz strategicznych 
w partnerstwach 
międzynarodowych; dobre 
rozumienie możliwości Rotary 
oraz projektów klubowych.

Dwie osoby na trzyletnią 
kadencję; coroczne spotkania 
w evanston

|   RotARY NA ŚwIeCIe

Aplikuj
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KOMITET ZADANIA WYMAGANIA
WAKATY 

I CZASOCHŁONNOŚĆ

Komitet ds. 
Szkoleń i Rozwoju 
Przywództwa

Doradzanie Zarządowi w 
zakresie programów szkolenia 
liderów dla Rotarian, klubów 
i dystryktów, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkoleń dla 
gubernatorów dystryktów.

wykształcenie lub 
doświadczenie w zakresie 
kształcenia; preferowane 
doświadczenie w zakresie 
kształcenia liderów.

trzy osoby na trzyletnią 
kadencję; coroczne spotkania 
w evanston

Komitet ds. 
Kontroli 

monitorowanie skuteczności 
wprowadzanych operacji i 
systemów wewnętrznych; 
doradzanie Komitetowi 
wykonawczemu w zakresie 
wynagrodzeń; prowadzenie 
innych działań monitorujących 
zgodnie z zaleceniami Zarządu.

Doświadczenie w zarzadzaniu, 
kreowaniu liderów lub 
zarządzaniu finansami; rozległa 
wiedza w zakresie działań 
Rotary. Aplikacje mogą składać 
wyłącznie byli Członkowie 
Zarządu RI.

Jedna osoba na sześcioletnią 
kadencję; dwa spotkania w 
evanston rocznie

Komitet ds. 
Rotaractu

Doradzanie Zarządowi 
w zakresie Rotaractu; 
przygotowanie programu pre-
Konwencji Rotaractu

Rotarianie: Doświadczenie 
w pracy z Rotaractem; 
bezpośrednie doświadczenie w 
roli mentora, doradcy dystryktu 
lub DRCh. preferowani alumni 
Rotaractu.

Rotaractorzy: Liderzy 
na poziomie klubowym, 
dystryktalnym lub 
międzynarodowym. 
preferowani byli DRR-owie, 
organizatorzy projektów lub 
uczestnicy pre-Konwencji 
Rotaractu. Zastrzegamy sobie 
prawo do wyboru kandydata z 
określonej grupy wiekowej.

Rotarianie: Jedna osoba na 
trzyletnią kadencję; coroczne 
spotkania w evanston

Rotaractorzy: trzy osoby 
na roczną kadencję; jedno 
spotkanie w evanston

Komitet ds. 
Planowania 
Strategicznego

Zaopiniowanie planu 
strategicznego Rotary i 
zastosowanych metod; 
doradzanie przy projektach 
długofalowych.

>10 lat doświadczenia w 
rozwoju strategicznym, 
monitorowaniu i implementacji 
oraz dobre rozumienie 
programów i służby RI oraz 
Fundacji Rotary.

Jedna osoba na czteroletnią 
kadencję; dwa spotkania 
rocznie w evanston
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W  poprzednim numerze magazy-
nu „Rotary Polska” Rotaract miał 

przyjemność zarysować projekty, które 
realizowaliśmy w  ramach walki korona-
wirusem. Teraz, po zakończeniu większo-
ści z  nich, równie chętnie podzielimy się 
wynikami, które udało nam się osiągnąć.

Projekt ZdolniZdalni
Projekt ZdolniZdalni był jednym z  na-
szych czterech projektów dystryktalnych, 
które udało nam się zrealizować w kaden-
cji 2019/20 i  jeśli śledzicie nasze media 
społecznościowe (Rotaract District 2231 
Poland na Facebooku), to na pewno czę-
sto otrzymywaliście relacje z  kolejnych 
kamieni milowych tego przedsięwzięcia.
Pomysł na akcję ZdolniZdalni powstał 
w  odpowiedzi na wyjątkowo realną po-

trzebę: nauczanie zdalne w  okresie pan-
demii wprowadzono tak nagle, że wiele 
osób nie było w  stanie się do niego przy-
gotować. W Polsce jest wiele rodzin, gdzie 
na trójkę lub więcej dzieci przypada jeden 
komputer albo nie ma go wcale – i właśnie 
te rodziny musiały z  dnia na dzień zor-
ganizować dzieciom warunki do tego, by 
uczestniczyły w zajęciach online. Zauwa-
żyliśmy, że niesie to ogromne zagrożenie 
wykluczenia cyfrowego dzieci z najuboż-
szych rodzin, dlatego postanowiliśmy 
działać, aby wyrównać szanse i umożliwić 
jak największej liczbie dzieci korzystać 
z niezwykle istotnego prawa do edukacji.
Udało nam się nawiązać współpracę 
z  najprężniej działającą w  Polsce firmą 
telekomunikacyjną Play i zaprosiliśmy do 
współpracy wszystkie polskie kluby Rota-

ry. W szczególności chcielibyśmy podzię-
kować klubom RC Warszawa Konstancin 
oraz RC Warszawa Józefów, które wzięły 
na siebie ciężar odpowiedzialności praw-
no-finansowej, podpisując umowy z  Play 
oraz umowy darowizny z beneficjentami.
Zespół projektowy liczył ponad 20 Rota-
ractorów z  klubów z  całej Polski. Udało 
nam się stworzyć bardzo profesjonalne 
środowisko dzięki kierowniczce projektu, 
Adriannie Kończak z RAC Warszawa Vic-
tory. W skład zespołu wchodzili eksperci 
od kwestii prawnych i  ochrony danych 
osobowych, promocji i  marketingu, logi-
styki oraz IT, a także regionalni przedsta-
wiciele Rotaractu, dzięki którym udało 
nam się pomóc beneficjentom aż w 10 wo-
jewództwach!
Akcja toczyła się dwutorowo. Po pierw-

Członkowie klubu RAC Olsztyn i RC Olsztyn 
Varmia przekazują smartfony do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie

1:0Rotaract 
Polska

Koronawirus
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sze stworzona została otwarta grupa na 
Facebooku, gdzie osoby prywatne mogły 
zamieszczać ogłoszenia, w  których okre-
ślały swoje zapotrzebowania na sprzęt do 
nauki zdalnej lub gdy chciały go komuś 
bezpłatnie zaoferować. 
Administratorzy czujnie moderowali tre-
ści na grupie, a Rotaract Polska korzystał 
z tej platformy, aby informować o swoich 
działaniach. 
Warto zaznaczyć, że do grupy należy po-
nad 3100 członków – i każdy z nich mógł 
zapoznać się z rotaractorsko-rotariański-
mi ideałami i wartościami. 
ZdolniZdalni to bardzo ważny projekt dla 
polskiego Rotaractu i  Rotary – również 
pod względem szerzenia świadomości na 
temat naszych organizacji i pozyskiwania 
nowych członków.
Otwarta grupa na Facebooku spisała się 
świetnie, ale to dzięki drugiej części pro-
jektu Rotaract Polska mógł rzeczywi-
ście pokazać, że jesteśmy ludźmi czynu! 
Zbieraliśmy nowy i używany sprzęt elek-
troniczny z  całego kraju, m.in. laptopy, 
tablety, smartfony, które następnie prze-
kazywaliśmy dzieciom z  najuboższych 

środowisk, z  rodzin wielodzietnych oraz 
tym, znajdującym się pod opieką spraw-
dzonych i  zweryfikowanych instytucji 
w całym kraju. Nie licząc osób fizycznych, 
udało nam się dostarczyć prawie 350 
sztuk sprzętu do 24 placówek w 10 woje-
wództwach.
Dzięki projektowi ZdolniZdalni z pewno-
ścią nauczyliśmy się pracować pod presją, 
gdyż pełna dokumentacja oraz strategie 
dystrybucji i promocji powstały w niecały 
tydzień. Poznaliśmy swoje mocne strony 
i  dowiedzieliśmy się, jak uzupełniać te 
słabe, zawiązaliśmy interesujące rela-
cje partnerskie z  producentami sprzętu 
komputerowego, udało nam się wyedu-
kować ponad kilkanaście tysięcy osób na 
temat Rotary International, ale – co naj-
ważniejsze – mieliśmy realny wpływ na 
rozwój lokalnych społeczności i  wiemy, 
że – w duchu ubiegłorocznego i obecnego 
motta RI – połączyliśmy świat, otwierając 
dzieciom nowe możliwości.

Stop koronie w moim rejonie
Pod hasłem „Stop koronie w  moim rejo-
nie” kluby Rotaract w Polsce zrealizowały 

kilka projektów, które miały na celu po-
moc grupom najciężej dotkniętym skut-
kami pandemii. Uruchomiliśmy ogólno-
polski numer telefoniczny dla seniorów, 
pod którym osoby starsze lub z  grup wy-
sokiego ryzyka mogły prosić o  pomoc 
z robieniem zakupów, odebraniem leków 
z  apteki oraz wykonać inne czynności, 
które wymagały wyjścia z  domu. Plaka-
ty rozwiesiliśmy w  miastach, w  których 
działają polskie kluby Rotaract. Zgłosze-
nia zbieraliśmy z  całego kraju, po czym 
działaliśmy lokalnie.
Klub Rotaract Olsztyn połączył siły z ban-
kiem żywności, aby przekazać prawie 400 
ciepłych posiłków potrzebującym pod 
same drzwi, ograniczając ryzyko rozprze-
strzeniania się wirusa. Projekt wymagał 
stałego zaangażowania wielu osób i  po-
zwolił dobrze zżyć się Klubowi Rotaract 
Olsztyn, który niedawno wznowił swoją 
działalność, a jego członkowie już zdążyli 
zainspirować Rotaractorów z całej Polski 
swoimi pomysłami!
Klub Rotaract Warszawa Fryderyk Cho-
pin postawił na zaopatrywanie potrze-
bujących w  środki ochrony osobistej. 

Mateusz Synak (RAC Wilanów International) przekazuje sprzęt 
przedstawicielce SOS Wioski Dziecięce Polska

Członkowie RAC Warszawa Chopin przekazują monitory Klinice 
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie

DRR Tina Czapiewska (RAC Bydgoszcz) przekazuje smartfony SP nr 66 
i 57 w Bydgoszczy
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Samodzielnie uszyli (!) i  dostarczyli po-
nad 100 maseczek wielorazowego użytku 
warszawskim domom pomocy społecz-
nej oraz żele antybakteryjne i  700 sztuk 
rękawiczek nitrylowych dla personelu 
medycznego dzięki pomocy sponsorów, 
firmy Inglot oraz Rotary Klubu Warszawa 
Sobieski.
Klub Rotaract Warszawa Victory zor-
ganizował korepetycje online w  ramach 
swojego projektu „Victoriańska e-szkoła”, 
w  której wykorzystali wiele specjalizacji 
swoich członków. W ramach projektu Ro-
taractorzy udzielali lekcji uczniom szkół 
podstawowych, liceów i  techników, m.in. 
z  matematyki, biologii czy języków. Było 
to niezwykle ważne dla roczników, które 
w tym roku mierzyły się nie tylko z pande-
mią, ale również z egzaminami! 
Na uwagę zasługuje też projekt „Podziel 
się laptopem”, który Klub Rotaract War-
szawa Victory zorganizował we współ-
pracy ze swoim klubem sponsorskim, RC 
Warszawa Konstancin i  który – jak mo-
żecie się domyślić – zainspirował projekt 
dystryktalny ZdolniZdalni. W ramach tej 
inicjatywy Rotaractorzy przekazali 12 
komputerów dla Domu Dziecka w Pęche-
rach.
Klub RAC Warszawa również skupił się 
na działaniach edukacyjnych. Członko-
wie klubu wspólnie z  zaprzyjaźnionym 
lekarzem przygotowali kampanię infor-
macyjną na temat właściwych działań 
w  czasach koronawirusa, pomogli w  tłu-
maczeniu na język polski narzędzia onli-
ne do wstępnego określenia, czy pacjent 
znajduje się w  grupie wysokiego ryzyka 
zakażeniem koronawirusa, zorganizo-
wali warsztaty online z  ćwiczeń relaksa-
cyjnych, aby lepiej radzić sobie ze stre-
sem wywołanym panującą sytuacją oraz 
wspierali maraton webinarów, dzięki któ-
remu udało się zebrać ponad 700 tys. zło-

tych na operację dziewczynki walczącej 
z nowotworem.
Wszyscy chyba zdążyli już stwierdzić, że 
był to wyjątkowo trudny i… dziwny rok, 
ale – pamiętając o  słowach Past Prezy-
denta RI, K.R. Ravindrana – ten rok do-
starczył nam również wielu możliwości. 
Nie lubię gdybać, więc nie będę się zasta-

nawiać nad tym, czy polscy Rotaractorzy 
zorganizowaliby równie ambitne projek-
ty, gdyby pandemii nie było. Możliwe. Ale 
wiem, że daliśmy z siebie naprawdę wiele 
i że wchodzimy w nową kadencję z mocą 
nowych pomysłów, silniejsi i zjednoczeni!
Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC 
Warszawa Józefów
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Członkinie RAC Warszawa Fryderyk Chopin przekazują urządzenia dla 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach dla osób niewidomych

Weronika Lis i Łucja Wasilewska (RAC Wrocław) przekazują sprzęt komputerowy Fundacji Tobiaszki

Rafał Tondera (RAC Warszawa/RC Warszawa Józefów) przekazuje 
laptop i smartfony do Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących, 
Słabosłyszących i z Autyzmem w Otwocku
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Po raz pierwszy w  historii Dystryktu, 
byliśmy zmuszeni do przeprowadze-

nia PETS zdalnie, w  trybie on-line, przy 
pomocy platformy ZOOM. Tym samym 
mogliśmy bez żadnych ograniczeń liczby 
uczestników i  czasu trwania zajęć prze-
prowadzić obowiązkowe szkolenia dla 
Prezydentów i  Sekretarzy kadencji 2020-
2021. Był to także najdłuższy PETS w  hi-
storii: trwał – z przerwami – od 19 maja do 
30 czerwca. Na prośbę czterech klubów 
anglojęzycznych przeprowadziliśmy także 
po raz pierwszy pełne szkolenie w  języku 
angielskim.
Razem z Trener Dystryktu 2020-21, Ange-
liką Przeździęk postanowiliśmy zrezygno-
wać z  części plenarnej i  skoncentrować 
się na merytorycznym przeszkoleniu Pre-
zydentów Elektów oraz odrębnie Sekre-
tarzy Elektów w  20-osobowych grupach. 
Dodatkowo poprosiliśmy uczestników 
o wcześniejsze skorzystanie z dostępnych 
kursów na platformie Learning Center na 
MyRotary.org.
Podczas szkolenia skupiliśmy się na za-
gadnieniach związanych z  przesłaniem 
Prezydenta Rotary International Holgera 

Knaacka i przedstawieniem jego wizji na-
szej organizacji na rok 2020-2021 a także 
na administracji klubowej oraz przybliże-
niu projektów Rotary International.
Każde z 9 spotkań trwało 2 godziny, czasa-
mi nawet dłużej, gdyż dyskusje i rozmowy 
na temat prowadzenia klubu były niezwy-
kle interesujące. W sumie za nami prawie 
20 godzin efektywnego szkolenia. Wnioski 
po PETS nasuwają się, co najmniej, dwa:
Po pierwsze, bardzo dobra frekwencja, 
nieporównywalnie lepsza od dotychcza-
sowych szkoleń prowadzonych w  czasie 
rzeczywistym.
Po drugie, wysoka efektywność PETS, 
podczas których uczestnicy słuchali, re-
agowali, zadawali pytania i  komentowali 
na bieżąco przebieg spotkania.
Po szkoleniach przeprowadziliśmy też 
ankietę ewaluacyjną wśród uczestników, 
którzy bardzo pozytywnie ocenili zarów-
no przebieg szkolenia jak i  jego tematykę 
a  także wyrazili chęć uczestnictwa w  ko-
lejnych dotyczących różnych obszarów 
związanych z Rotary. Jeszcze przed zakoń-
czeniem szkoleń 24 czerwca Trener Dys-
tryktu poprowadziła dodatkowe z zakresu 

administrowania bazą Rotary Internatio-
nal oraz korzystania z Rotary Club Central, 
jako niezwykle istotnego elementu plano-
wania kadencji Prezydentów Klubów Ro-
tary w naszym Dystrykcie.
W  ramach PETS 16 czerwca przeprowa-
dziliśmy także szkolenie dla Regional-
nych Przedstawicieli Gubernatora, któ-
rych w kadencji 2020-2021 jest jedenastu 
i  będą mieli sporo możliwości wykazania 
się w swojej pracy na rzecz klubów, który-
mi się opiekują.
Natomiast tydzień później 23 czerwca 
2020 r. spotkaliśmy się z  Oficerami Dys-
tryktu 2231 podczas DTTS (District Team 
Training Seminar). To spotkanie było 
jednak największym rozczarowaniem na 
początku mojej kadencji z  powodu bar-
dzo niskiej frekwencji: spośród 46 Ofice-
rów powiadomionych i  zaproszonych na 
spotkanie uczestniczyło w  nim jedynie 11 
osób. Większość Oficerów zignorowała to 
szkolenie i żaden z nieobecnych nie poczuł 
się w obowiązku usprawiedliwić absencji. 
Wielka szkoda, bo miałem do przekazania 
wiele wartościowych informacji.
DG Janusz Koziński, RC Warszawa

Najdłuższy PETS w historii Dystryktu

Prezydent Rotary International Holger Knaack przedstawia swoje hasło kadencji Rotary Otwiera Możliwości
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Holger Knaack, Prezydent 
Rotary International w kadencji 
2020/21. – Wygląda bardzo 
młodzieńczo – mówi jeden 
z jego przyjaciół. – Bo taki jest!
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Holger Knaack odkurza. Rotary Club 
Herzogtum Lauenburg-Mölln wła-

śnie zakończył swój coroczny kiermasz 
bożonarodzeniowy w  krużganku XII
-wiecznej katedry w  Ratzeburgu. Dwa 
dni sprzedaży rękodzieła, jemioły, do-
mowych ciast i ciasteczek przyniosły ok. 
8 000 euro zysku, które w tym roku trafią 
do niemieckiej organizacji non-profit, 
wspierającej poważnie chore dzieci. Kie-
dy członkowie klubu zaczynają sprzątać 
stoisko i składać stoły oraz krzesła, Kna-
ack chwyta odkurzacz i w skupieniu wal-
czy z  okruchami, kurzem i  kawałkami 
łańcuchów świątecznych, rozsypanych 
po całej podłodze.
Knaack był wtedy Prezydentem-Elektem 

Rotary International i przygotowywał się 
do objęcia urzędu 1 lipca 2020 r. Był też 
zwykłym Rotarianinem z  27-letnim sta-
żem, członkiem klubu i pomagał, jak cała 
reszta. – Wystarczy mu być jednym z gru-
py przyjaciół – mówi Barbara Hardkop, 
członkini klubu. 
Jest takie niemieckie powiedzenie: „Man 
holt die Leute ins Boot”. To znaczy, że 
ludzie na pokładzie pracują razem, by 
osiągnąć wspólny cel. W  nadchodzącym 
roku Rotarianie przekonają się, że Holger 
Knaack nie jest jednym z tych, którzy sto-
ją obok, podczas gdy inni wykonują swoją 
pracę. Knaack wyznaje również filozofię, 
że ciężka praca nie oznacza wcale, że nie 
można dobrze się bawić. Zbierając tego-
roczny zespół na pokładzie, a  zwłaszcza 
realizując swój najważniejszy z  priory-
tetów: inwestowanie w  młodych ludzi, 
Holger Knaack będzie również starał się, 

aby wszyscy dobrze się bawili. – To naj-
ważniejsza rzecz dla Holgera – mówi jego 
wieloletni przyjaciel Hubertus Eichblatt, 
kolega z klubu. – Kiedy się spotykamy, to 
musi być fajnie!

Holger Knaack jest nietypowym Pre-
zydentem Rotary i  to nie tylko dla-

tego, że nosi dżinsy i  unika krawatów. 
Jest pierwszym niemieckim Prezyden-
tem i  doszedł do tego stanowiska w  nie-
konwencjonalny sposób. W  przeciwień-
stwie do wielu swoich poprzedników nie 
awansował krok po kroku przez szeregi 
rotariańskich funkcji oficerskich. Pełnił 
funkcję Prezydenta Klubu i  Gubernatora 
Dystryktu, ale zanim został Prezydentem, 
zajmował tylko jedno stanowisko w  Ro-
tary International - Lidera ds. Szkoleń. 
Pamięta, że gdy brał udział w  Instytucie 
Rotary, gdzie ludzie pytali go, jakie inne 

Młody duchem
Holger Knaack ma świeżą wizję Rotary przyszłości, a z odrobiną pomocy 

przyjaciół, wszystko powinno pójść gładko.

Knaack nurkuje w jeziorze  
Küchensee. Czy istnieje 
analogia do jego stylu 
przywództwa? Jasne - musi 
być fajnie
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funkcje sprawował przed objęciem stano-
wiska Gubernatora, powiedział, że… żad-
nej. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni. 
Knaack jest szczególnie znany ze swojego 
zaangażowana w Program Wymiany Mło-
dzieży, który jest wyjątkowo istotny dla 
niego i  dla jego żony, Susanne. Nie mają 
własnych dzieci, ale otworzyli swój dom 
– i swoje serca – na studentów wymiany. 
Helmut Knoth, przyjaciel Holgera i jeden 
z członków jego klubu wspomina, że dom 
Knaacka zawsze był pełen gości i młodych 
ludzi. Przez lata musieli przyjąć chyba 
z kilkaset osób.
Zaraz po dołączeniu do klubu w  1992 
r. Knaack pomógł w  organizacji obozu 
w  ramach wymiany krótkoterminowej 
w  północnych Niemczech. Od razu go 
to wciągnęło. Twierdził, że to wspaniały 
program, który naprawdę otwiera ser-
ca. Gdy młodzi mówili mu, że to najlep-
sza chwila w  ich życiu, myślał o  tym, że 
pewnie sami byli zaskoczeni, czego mogą 
dokonać i  jakie możliwości oferuje im 
Rotary.
Możliwości otworzyły się również dla 
niego. Objął funkcję Oficera ds. Wy-
miany Młodzieżowej, a  po zakończonej 
kadencji Gubernatora Dystryktu 1940 
w  latach 2006-2007, został Przewodni-
czącym Zespołu ds. Wymiany Młodzie-

żowej, obejmującego wszystkie dystrykty 
w Niemczech. Pełnił tę rolę do 2013 r., gdy 
rozpoczął swoją służbę w  Zarządzie Ro-
tary. Wspomina, że od zawsze polegał na 
innych – Wspólnie wypracowujecie wi-
zję i ją realizujecie. Każdy podąża własną 
ścieżką, bo nie kroczymy po tej samej dro-
dze, ale cel powinien być zawsze ten sam.
Młodzi ludzie intuicyjnie zrozumieli po-
mysł Knaacka. – Holger ma wizję, którą 
chce realizować – mówi Brittany Arthur 
z  RAC Berlin i  RC Berlin International. 
– Widać, że miał ją już od dawna. Hol-
ger i  Susanne przyjęli kilkudziesięcioro 
studentów wymiany. Nie zaczęli nagle 
w  2020 r. inwestować w  młodych. Robią 
od dawna. Tacy po prostu są.
Dla Arthur nietypowa jest również chęć 
Knaacka do inwestowania w  potencjał, 
zamiast w doświadczenie. W 2012 r. mia-

ła szansę porozmawiać z  nim podczas 
spotkania klubowego. Dzięki temu mogła 
wygłosić prezentację na forum pokoju 
sponsorowanym przez Past Prezydenta 
RI Sakujiego Tanakę. Myślała, że po pre-
zentacji będzie wolna, ale Knaack, który 
zorganizował forum i  przygotowywał In-
stytut Rotary, miał inne plany. – Właśnie 
skończyłam mówić do setek Rotarian, gdy 
Knaack zapytał, czy nie chciałabym po-
móc mu z  organizacją Instytutu – wspo-
mina. – Od razu się zgodziłam!
Podobnie jak inni Rotarianie, Arthur do-
strzega głębie przekonującej osobowości 
Knaacka – Jest bardzo zabawny i  miły, 
ale wyjątkowo poważny w  niektórych 
kwestiach. Dlatego jest tak interesującym 
przywódcą. Jeśli ktoś go potrzebuje, za-
działa na kilku różnych płaszczyznach.

Holger i  Susanne Knaack kochają 
podróżować, ale całe życie miesz-

kali nieopodal miejscowości, w  których 
się urodzili – Ratzeburgu i  Groß Grönau, 
niecałe 70 km na północny wschód od 
Hamburga. Oboje urodzili się w  1952 r. 
i  dorastali w  podobnych warunkach, nad 
rodzinnymi sklepami. Dziadek i ojciec Su-
sanne byli masarzami, a praprapradziadek 
Holgera otworzył piekarnię w 1868 r.
– Mieliśmy kochające rodziny – wspomi-

„Jest bardzo zabawny 
i miły, ale wyjątkowo 
poważny w niektórych 
kwestiach. Dlatego 
jest tak interesującym 
liderem”.

Z gorącym ponczem na grudniowym przyjęciu bożonarodzeniowym RC Herzogtum Lauenburg-Mölln. 
Knaack rozmawia z koleżanką z klubu, Barbarą Hardkop i jej mężem Gerritem (w tle: Jan Schmedes) 
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na Holger. – Wszyscy się nami opiekowali 
i każdy wiedział dokładnie, gdzie jest cała 
reszta domowników.
Hubertus Eichblatt również dorastał 
w Ratzeburgu, gdzie jego siostra przyjaź-
niła się z Susanne z d. Horst. Potwierdza, 
że dom Horstów był zawsze otwarty, po-
dobnie jak dom Holgera. Przyjaciele nie-
ustannie ich odwiedzali.
Holger i Susanne mieszkają w domu, któ-
ry należał do babki Susanne, a jej siostra, 
Sabine Riebensahm, mieszka w  domu 
obok, gdzie obie dorastały. Przed ok. dzie-
sięciu laty, po śmierci męża, wprowadziła 
się tu również siostra Holgera, Barbara 
Staats. Oba domy mają razem dziewięć 
pokojów gościnnych, a licząc dwanaścio-
ro wnucząt Barbary, studentów wymiany 
międzynarodowej i  innych przyjaciół ro-
dziny, przynajmniej jeden z tych pokojów 
zawsze jest zajęty.

Każdego ranka wszyscy spotykają się na 
kawę w  przytulnej wnęce salonu Kna-
acków, gdzie ogromne okna zapewnia-
ją piękne widoki na Küchensee, jedno 
z  czterech jezior okalających Ratzeburg. 
Często wspólnie jadają też lunch, po któ-
rym piją kolejną kawę. Potem Holger od-
prawia swój rytuał: wtula się w  maleńką 
kanapę i  ucina sobie drzemkę, podczas 

gdy Susanne, Barbara i  Sabine kontynu-
ują rozmowę. – Lubi słuchać naszych roz-
mów w półśnie – śmieje się Sabine.
Cała czwórka dzieli się obowiązkami, 
w  tym zakupami i  gotowaniem. – Gdy 
czegoś potrzebujesz, wystarczy krzyknąć 
– mówi Holger. – Świetnie nam się razem 
żyje. Zawsze warto zadać sobie pytanie: 
Jaki jest twój cel? Naszym celem było 
właśnie to: by żyć w ten sposób.
Pewnej grudniowej soboty Holger, Susan-
ne, Barbara i  Sabine przygotowują woło-
winę po burgundzku. Będzie podana na 
niedzielną kolację, na którą zaprosili 23 
bliskich znajomych. Jednocześnie szyku-
ją menu na święta, na które przybędzie 15 
osób – 16, jeśli młoda Egipcjanka studiu-
jąca w  Niemczech przyjmie zaproszenie. 
Jest córką Rotarian, których poznali pod-
czas Instytutu Rotary w Szarm el-Szejk.
Helmut Knoth mówi, że gościnność 
Knaacków jest wielkim szczęściem dla 
Rotary. Przynajmniej raz do roku organi-
zują garden party, a  gdy pogoda dopisze, 
idą pływać. Zimą tradycyjnie organizują 
urodziny Holgera. Spotykają się w klubie 
wioślarskim i  wędrują dookoła jeziora. 
Każdy wręcza Knaackowi ten sam pre-
zent – wpłatę na fundację Karl Adam 
Foundation, którą Knaack założył, aby 
wspierać klub wioślarski. Klub w  Ratze-
burgu jest zresztą znany na cały świat. 
Jego członkowie należeli do niemieckich 
zespołów olimpijskich, które zdobyły 
złote medale w 1960, 1968, 2004 i 2012 r. 
Współzałożyciel, wieloletni trener klubu 
oraz… nauczyciel licealny, Karl Adam, jest 
uważany za jednego z  najlepszych trene-
rzy wioślarstwa na świecie i wypracował 
specjalny styl, nazywamy ratzeburskim.
Przeglądając rodzinne albumy, Knaacko-
wie wspominają czasy dzieciństwa, gdy 
Holger spędzał wakacje z  rodziną nad 
Morzem Północnym, a  Susanne nad Bał-
tyckim. Rodzina Holgera posiadała rów-
nież domek letniskowy z dużym ogrodem 
kilka kilometrów od rodzinnego miasta. 
Często wybierali się tam na weekendy. 
Holger mógł do woli buszować po pobli-
skich lasach i  łąkach. – To było idealne 
dzieciństwo – mówi.
Zaledwie 500 metrów od domu rodzin-
nego Holgera przepływała rzeczka Wa-
kenitz, dawna granica Niemiec Wschod-
nich. – Była dla mnie granicą całego 
świata – wspomina. Latem z kolegami te-
stowali swoją odwagę, próbując przepły-
nąć na drugi brzeg, gdzie znajdowało się 
bagno, pole minowe i  wieże obserwacyj-
ne obsadzone przez żołnierzy z  Niemiec 
Wschodnich. Pierwszą rzeczą, jaką zro-

„Świetnie nam się 
razem żyje. Zawsze 
warto zadać sobie 
pytanie: Jaki jest twój 
cel? Naszym celem było 
właśnie to; by żyć w ten 
sposób”.

Klubowa przyjaźń pomiędzy (od lewej) Karsten Lessing, Susanne 
Lessing, Andreą „Sunny” Schulz i Harro-Meinertem Petersenem

Küchensee, jedno z czterech jezior Ratzeburga, jest wspaniałym tłem dla lunchu 
z siostrą Holgera, Barbarą (z lewej) i siostrą Susanne, Sabiną (z prawej)
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bili po upadku muru berlińskiego w 1989 
r., było zbadanie drugiego brzegu na rowe-
rach. Wszystkie wieże były pootwierane, 
a Holger pierwszy raz zobaczył swoją wieś 
i swój rodzinny dom prawie z lotu ptaka.
Za młodu Holger pracował w  wolnym 
czasie jako kierowca w rodzinnej piekar-
ni. Po ukończeniu szkoły średniej nauczył 
się fachu, odbywszy dwuletnią praktykę 
w  innej piekarni. – Potrafię upiec sporo 
rzeczy – uśmiecha się. – I  nadal lubię to 
robić. Trzeba kochać to, co się robi, żeby 
być w  tym naprawdę dobrym. Niezależ-
nie od promocji wszystko i tak rozbija się 
o wysoką jakość, a to w niej można wyczuć 
miłość do produktu i twoje starania. I nie 
można się nadto spieszyć. To sekret nie-
jednej profesji.
Po obowiązkowej praktyce odbył staż 
w  dużej fabryce chleba w  Stuttgarcie, 
a  następnie wyjechał do Kilonii studio-
wać administrację w biznesie. Na pierw-
szym apelu dostrzegł swoją przyszłą żonę. 
– Zobaczyłem ją 20 września 1972 r. – 
mówi. – Dobrze pamiętam ten moment.
Holger nie wywołał podobnego wrażenia 
na Susanne. Prawdopodobnie dlatego, 
że w  ich grupie było 94 mężczyzn, a  tyl-
ko trzy kobiety. Ale szybko się poznali 
i w weekendy wracali wspólnie w rodzin-
ne strony – każde, aby pomagać w rodzin-
nym biznesie, a  w  niedzielne wieczory, 
przed powrotem na uczelnię, ładowali sa-
mochód pod sam dach chlebem z piekarni 
Knaacków i  kiełbasą ze sklepu Horstów. 
– Nasi przyjaciele dobrze wiedzieli, żeby 
odwiedzać nas właśnie w  poniedziałki – 
śmieje się Susanne.
Skończyli studia w  1975 r., a  rok później 
wzięli ślub. Każde z nich nadal pracowało 
w rodzinnych firmach. Gdy Holger przejął 
interes pod koniec lat 70., Knaackowie 
posiadali kilka piekarenek sprzedających 
ich chleb i  zatrudniali ok. 50 pracowni-
ków. Holger planował ekspansję. Chciał 
wiedzieć, skąd dokładnie pochodzi ziar-
no, z  którego pieką swój chleb, dlatego 
zwrócił się do swojego przyjaciela, Hu-
bertusa Eichblatta, rolnika, który zało-
żył spółdzielnię z  innymi znajomymi po 
fachu. Knaack współpracował również 
z  Güntherem Fielmannem, największym 
optykiem w  Europie, który inwestował 
w  organiczne ziarno na swojej farmie 
„Hof Lütjensee”. Wspólnie wybudowali 
młyn i  promowali organiczne wypieki, 
a  30 lat temu była to prawdziwa nowin-
ka. – Holger miał nowatorskie pomysły – 
mówi Eichblatt. – Naprawdę potrafił wy-
biegać myślami wprzód.
Kolejną innowacją, którą wprowadził, 

było przeniesienie wypieku pieczywa 
bezpośrednio do sklepów. Przedtem chle-
by wypiekano w  fabrykach i  transporto-
wano ciężarówkami do punktów sprze-
daży. Knaack zaproponował, żeby ciasto 
nadal wyrabiać w  fabrykach, ale następ-
nie porcjować je, zamrażać i  wypiekać 
w sklepach. Wymyślił hasło: “Der frische 
Bäcker” (świeży piekarz). Dziś prawie 
każda piekarnia w Niemczach funkcjonu-
je w ten sposób.
Knaack kontynuował ekspansję. Miał 
już około 50 sklepów, fabrykę i  zatrud-
niał setki osób, gdy otrzymał propozycję 
sprzedaży firmy przedsiębiorstwu działa-
jącemu na polu międzynarodowym, któ-
re inwestowało w  piekarnie. Propozycja 
była bardzo korzystna, więc Knaack na 
nią przystał. Jako młody człowiek, świeżo 
po czterdziestce, zaczął interesować się 
innymi przedsięwzięciami. Grał w  golfa 
– szybko został wybrany na prezesa swo-
jego klubu golfowego. Zaangażował się 
w działalność klubu Round Table, organi-
zacji dla mężczyzn do 40 r.ż., a w wieku 39 
lat dołączył do klubu Rotary w pobliskim 
Mölln, którego pozostał członkiem, nawet 

gdy niedługo potem zaczarterowano klub 
w  Ratzeburgu, do którego należy wielu 
jego przyjaciół. Wkrótce odnalazł swo-
je powołanie w  rotariańskim Programie 
Wymiany Młodzieży. 

Średniowieczny Ratzeburg, który zdo-
bią starodawne katedry i  tradycyjne 

niemieckie kamienice, znajduje się na wy-
spie otoczonej czterema jeziorami polo-
dowcowymi, których jest pełno w landzie 
Szlezwik-Holsztyn na północy Niemiec. 
Kręte drogi prowadzą przez pagórkowa-
ty wiejski krajobraz skąpany w  soczystej 
zieleni przyrody, a gospodarstwa i wsie są 
żywym przykładem tradycyjnego budow-
nictwa ceglanego. Ale studenci wymiany, 
którzy zatrzymali się w  domu Holgera 
i Susanne odkryli tam znacznie więcej niż 
tylko krajobrazy rodem z pocztówek.
Juraj Dvořák mieszkał u  Knaacków 
w  1996 r. i  był jednym z  pierwszych stu-
dentów wymiany, których gościli. Po po-
wrocie na Słowację 16-latek wysłał im 
pocztówkę, a  oni zaprosili go na ponow-
ną wizytę. Ojciec Dvořáka zmarł na atak 
serca, przez co młody Juraj powiedział, 

Ratzeburg z XII-wieczną katedrą i jeziorami polodowcowymi
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że nie może skorzystać z zaproszenia, ale 
Holger, Susanne i matka chłopca nalegali, 
aby mimo wszystko ich odwiedził.
– Zatrzymałem się u nich na miesiąc i ro-
bili dla mnie naprawdę wszystko – wspo-
mina Dvořák. – Od tego momentu stali-
śmy się bliskimi przyjaciółmi. Gdyby nie 
Holger i  Susanne, gdyby nie ich mento-
ring, nie osiągnąłbym tego, co mam.
Dvořák zarządza firmą private equity 
w Wiedniu, ale nie mówi o swoim sukce-
sie materialnym. – Przeszedłem drogę od 
zera do bohatera. Nie w kwestii pieniędzy, 
ale w kwestii zdrowej osobowości.
– Prowadziliśmy dyskusje na poważne te-
maty – mówi Dvořák, który wciąż odwie-
dza Knaacków raz do roku. – Powiedział 
mi, że pieniądze nie są najważniejsze. Że 
muszę lubić to, co robię i  czerpać przy-
jemność z  życia. Że powinienem podró-
żować i  odkrywać świat. Holger zabierał 
mnie na spotkania ze swoimi przyjaciół-
mi, Rotarianami. Nie miałem pojęcia 
dlaczego, ale teraz już to rozumiem. Dał 
mi szansę, żebym nauczył się, jak zacho-
wywać się wśród nowo poznanych ludzi. 
Pomógł mi dorosnąć.

O Holgerze i Susanne wypowiada się bar-
dzo ciepło – Mają ogromne serca i  biorą 
odpowiedzialność za ludzi, których są 
mentorami. Są inni niż pozostali. Praw-
dziwi ludzie z górnej półki.
Knaackowie bardzo poważnie traktu-
ją swoją rolę jako mentorów. – Jednym 
z ważniejszych celów Wymiany Młodzie-
ży jest możliwość zanurzenia się w innej 
kulturze i dowiedzenia się o niej dosłow-
nie wszystkiego – mówi Holger. – Niesa-
mowitym jest to, że rodzice wysyłają swo-
je dzieci na drugi koniec świata, ufając, że 
Rotarianie zajmą się nimi tak, jak swoimi. 
To nas wyróżnia. Żadna inna organizacja 
nie prowadzi wymiany w ten sposób.
Paula Miranda z  Argentyny spędzi-
ła z  Knaackami trzy miesiące. Byli jej 
pierwszą host rodziną podczas wymiany 
w 2008 r. Dotarła do Ratzeburga w stycz-
niu. – Pamiętam, że była 4:00 rano i było 
bardzo ciemno. Pomyślałam sobie: „Boże, 
gdzie ja jestem!?”, a  oni przywitali mnie 
tradycyjnym, niemieckim posiłkiem.
Miesiąc później Miranda obchodziła swo-
je 19. urodziny. Holger i Susanne zorgani-
zowali przyjęcie, na które zaprosili jej no-
wych przyjaciół ze szkoły. – Przygotowali 
typowo argentyńskiego grilla w stylu asa-
do – wspomina. – Chcieli, żebym poczuła 

się jak w domu. Bardzo to doceniłam. Bez 
nich moja wymiana nie byłaby taka sama. 
Naprawdę ich uwielbiam.
Alois Serwaty, Past Gubernator Dystryktu 
1870, poznał Knaacków 25 lat temu pod-
czas konferencji wszystkich niemieckich 
dystryktów poświęconej Wymianie Mło-
dzieży. – Holger i Susanne od razu zjednu-
ją sobie młodych ludzi i motywują ich do 
działania dzięki swojej bezpośredniości 
i  otwartości – mówi. – Już na pierwszy 
rzut oka widać, że lubią przebywać z mło-
dzieżą. Holger twierdzi, że Rotary musi 
zachować w sobie iskrę młodości, a praca 
ze studentami wymiany bezsprzecznie 
w tym pomaga.
Dvořák się z tym zgadza: – Spotkałem się 
z  Holgerem w  grudniu i  przez te 24 lata 
w ogóle się nie zmienił. No, może zauwa-
żyłem ze dwie nowe zmarszczki. Ale Pro-
gram Wymiany Młodzieży dostarcza mu 
wiele energii.

Wśród niemieckich Rotaractorów 
bardzo popularne jest wyrażenie 

auf Augenhöhe begegnen (spotkać się 
z kimś na wysokości wzroku). – To znaczy, 
że wszyscy są sobie równi – wyjaśnia Su-
sanne. – Nieważne, czy ktoś jest dyrekto-
rem, czy kierowcą. Wspólnie dochodzimy 
do rozwiązania. Tak, aby nikt nie poczuł 
się, jakby wydawano mu rozkaz.
Rodzina i  przyjaciele Holgera mówią, że 
ma on do tego wyjątkową smykałkę. – Je-
śli nie potrafi czegoś zrobić sam, sprawnie 
to sceduje – śmieje się Susanne. – In-
stynkt podpowiada mu, kto sprawdzi się 
przy jakim zadaniu.
Jednym z  przykładów jest sukces Rota-
ractorów pracujących nad Instytutem 
Rotary w  Berlinie. Powiedzieli Holgero-

„Holger powiedział 
mi, że pieniądze nie 
są najważniejsze. Że 
muszę lubić to, co robię 
i czerpać przyjemność 
z życia”.

Knaack wita członków słynnego klubu wioślarskiego, gdy wracają z treningu 
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wi: „Zorganizujemy Breakout Sessions”. 
A on, zamiast zaoponować, odpowiedział: 
„Proszę bardzo”. Wierzy, że innym się uda. 
Ale przygląda się wszystkiemu z  pewnej 
odległości. Podobnie było na Konwencji 
w Hamburgu. Knaack i Andreas von Möl-
ler byli przewodniczącymi Komitetu ds. 
Organizacji Konwencji w  2019 r., a  przy 
samym wydarzeniu pomagało wiele Ro-
taractorów.
– Jednym z celów mojego męża jest dalsze 
zbliżanie do siebie Rotary i  Rotaractu – 
wyjaśnia Susanne. Jej siostra Sabine do-
daje – Nie może się doczekać rezultatów! 
A gdy nie może się czegoś doczekać, dzieli 
się tymi emocjami z innymi.
Potwierdza to również Brittany Arthur – 
Ludzie chcą inwestować w jego wizje.
Przyjaciele Knaacka spotkali się na cap-
puccino w  ratzeburskim hotelu Seehof, 
z  którego rozciąga się przepiękny wi-
dok na jezioro Küchensee. Hubertus 
Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe 
Janssen i  Andreas-Peter Ehlers są – po-
dobnie jak Holger – członkami klubu RC 
Herzogtum Lauenburg-Mölln i  wszyscy 
zgadzają się, że Knaack posiada pewien 
talent do wolontariuszy. Ehlers wspomi-
na czasy, gdy sprawował funkcję Sekreta-
rza Dystryktu z Holgerem jako Guberna-
torem – Za poprzednich kadencji mówiło 
się, że ktoś musi zrobić to, a ktoś inny musi 
zrobić tamto. Albo pytało się: „A  kto się 

tym zajmie?”. Ale Holger podchodził do 
sprawy inaczej. Mówił: „Hubertusie, spo-
ro nad tym myślałem i wiem, że będziesz 
się do tego idealnie nadawać. Tak sobie 
to wyobrażam. To zadanie dla ciebie, Hu-
bertusie. Cieszyłbym się, gdybyś mógł się 
tym zająć. Wspaniale, że weźmiesz to na 
siebie!”. To, w  jaki sposób układa słowa, 
sprawia, że nie można mu odmówić. Ale 
swoje zadanie wykonujesz z  radością, 
bo Holger nie zostawia cię z  nim, ot tak. 
Zawsze wraca i  pyta: „Hubertusie, czy 
wszystko idzie zgodnie z planem? Mogę ci 
jakoś pomóc?”.

Eichblatt śmieje się z tej historii, ale pod-
kreśla, że Knaack odnosi sukcesy, bo jego 
entuzjazm jest zaraźliwy i  dlatego, że 
świeci przykładem – Jest uosobieniem 
tych pozytywnych cech, dlatego tam ła-
two mu przychodzi przekonanie do siebie 
innych.
Rozmawiając o  Knaacku, często powta-
rzają to, co inni powiedzieli już nie raz – 
że Holger nigdy nie miewa złego nastroju. 

Ale są jego przyjaciółmi, więc wiedzą też, 
że nie jest idealny. – Musimy odkopać też 
jakieś jego brudy! – zapiera się Eichblatt, 
po czym przypomina sobie jego drob-
ną wadę. – Jest przeczulony na punkcie 
mody. Te jego okulary!
Wzmianka o  charakterystycznych okula-
rach Knaacka wywołuje wśród przyjaciół 
natychmiastową reakcję. – Tylko on takie 
nosi! – mówi Ehlers. – A jeśli mu się zła-
mią, to zawsze ma przy sobie identyczną 
parę zapasową!
– Są jego znakiem rozpoznawczym – do-
daje Knoth. – Nie pamiętam, żeby nosił 
inną parę. Rzadko nosi krawat, ale dżin-
sy - zawsze. Wygląda bardzo młodzień-
czo. Bo taki jest! – przyjaciele przytakują 
z uśmiechem i dopijają swoje cappuccina.

Filozofia Knaacka znajduje szczególne 
zastosowanie w  Rotary. Niezależnie 

od tego, jak ciężko pracujesz, powinieneś 
też dobrze się bawić. – Podróżowanie po 
całym świecie i  spotkania z  ludźmi dają 
mu wiele radości – mówi Susanne, człon-
kini czarterowa Rotary E-Club Hamburg 
Connect. – Służba w  Rotary sprawia mu 
przyjemność… i mnie również.
Knaack chce, żeby każdy polubił swoją 
działalność w  Rotary i  żeby był dumny 
z przynależności do tej organizacji. – Każdy 
z nas kocha Rotary i każdy z nas powinien 
w  głębi serca mieć poczucie, że powinien 

„Musimy dbać 
o nasze kluby 
i o naszych przyjaciół-
klubowiczów”.

Holger i Susanne Knaackowie uwielbiają gotować dla siebie i przyjaciół; 
właśnie przygotowują posiłek w kuchni siostry Holgera
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zrobić coś, by umocnić naszą organizację 
– nalega. – Dawanie z  siebie nieco więcej 
wcale nie musi być trudne. Można być bar-
dziej zaangażowanym w  pracę własnego 
klubu, w kontakty ze swoimi przyjaciółmi 
klubowiczami albo w rotariańskie projek-
ty i programy. Zadajmy sobie pytanie: „Czy 
mój klub bierze udział w programach mło-
dzieżowych? Czy możemy wymyślić lepsze 
metody pozyskiwania funduszy?”. Każdy 
klub jest odpowiedzialny za to, żeby jego 
członkowie czuli się dobrze i żeby czuli się 

dumni ze swojej służby. Być Rotarianinem 
to coś naprawdę wyjątkowego. 
Myśląc o nadchodzącej kadencji, Knaack 
zauważa, że Prezydenci RI dostają za-
proszenia na wiele wydarzeń, w  tym na 
konferencje dystryktalne, a na większość 
z  nich wysyłają swoich przedstawicieli. 
Ale Holger planuje w  tym roku pojawić 
się, chociażby wirtualnie, na konferen-
cji Dystryktu 1940, którego tegorocznym 
Gubernatorem jest Edgard Friedrich, 
członek RC Herzogtum Lauenburg

-Mölln. – Myślę, że można zrobić wyjątek 
dla swojego dystryktu, szczególnie jeśli 
Gubernatorem jest twój kolega z  klubu 
– mówi Knaack. – Twój klub Rotary jest 
bardzo ważny. Niezależnie od tego, jaką 
funkcję w  dystrykcie pełnisz, zawsze je-
steś członkiem swojego klubu, razem ze 
swoimi przyjaciółmi.
– Dlatego musimy dbać o  nasze kluby 
i o naszych przyjaciół-klubowiczów. Nie-
ważne, czy jesteś Prezydentem. Ważne, że 
jesteś wśród przyjaciół.

|   LuDZIe RotARY

Aktywna para spędza czas na świeżym powietrzu. Holger i Susanne robią sobie 
przerwę od rowerów przed regionalnym muzeum historycznym w Ratzeburgu
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Opodsumowaniu kadencji dyrektora 
Zarządu Rotary International, wie-

loletniej rotariańskiej historii, tradycji 
niesienia pomocy potrzebującym i  jej 
wpływie na postrzeganie naszej organi-
zacji na świecie, o  kobietach i  młodzieży 
w  Rotary a  także o  tym jak epidemia ko-
ronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie 
naszej organizacji z  RID Piotrem Wy-
gnańczukiem rozmawiała Dorota Wcisła.

Dwuletnia kadencja minęła bardzo 
szybko. Rozmawialiśmy wtedy, kiedy 
miała się zacząć, a już pora na podsu-
mowania. 
W  praktyce to była kadencja trzyletnia, 
gdyż dosłownie na drugi dzień po ogłosze-
niu mojego wyboru na członka Zarządu 
Rotary International otrzymałem prośbę 
Prezydenta Nominata RI o  podanie ter-
minu i miejsca mojego pierwszego Insty-
tutu Rotary dla Stref 17&18. 

Czy to był pracowity czas?
Tak to był naprawdę pracowity okres 
w moim życiu, szczególnie do czasu zakoń-
czenia drugiego Instytutu Rotary w Gdań-
sku, gdyż wcześniej należało pogodzić 
obowiązki członka Zarządu RI z  bardzo 
czasochłonną organizacją Instytutów.

Jakie są dzisiaj Twoje odczucia?
Moje obecne odczucia są jak zwykle 
w  takich przypadkach mieszane. Z  jed-
nej strony ulga, że ten gorący i  odpowie-
dzialny okres mojej służby rotariańskiej 
dobiegł końca, z  drugiej zaś zaczyna mi 
czegoś brakować.   

W  ramach zadań Dyrektora zorgani-
zowałeś z dużym sukcesem Instytuty 
Rotary w  Wilnie i  Gdańsku. Z  pew-
nością były to duże i odpowiedzialne 
zadania. 
Sądzę, że zdecydowana większość byłych 
członków Zarządu RI zgodzi się ze mną, 
że organizacja dwóch Instytutów podczas 
dwuletniej kadencji stanowi dla nich naj-
większe wyzwanie zarówno organizacyj-
ne, jak i  finansowe. Na szczęście dzięki 
bardzo dobrej pracy obu Komitetów Or-
ganizacyjnych udało się przeprowadzić 
te wydarzenia bez większych problemów.

Czy są osoby, którym chciałbyś 
szczególnie podziękować za wspólną 

pracę i  pomoc przy organizacji tych 
wydarzeń?
Lista podziękowań jest bardzo długa i nie 
chciałbym nikogo pominąć. Na pewno na 
największe wyróżnienie zasługują prze-
wodniczący Komitetów Organizacyjnych 
obu Instytutów: Rolandas Statulevicius 
w  Wilnie i  Barbara Pawlisz w  Gdańsku. 
Za gdański Instytut chciałbym jeszcze 
wyróżnić Berntda Haverberg z  RC Sopot 
International, Dorotę Wcisła z RC Elbląg 
Centrum oraz Martę Pierzkałę i  Magdę 
Huk z RC Olsztyn Varmia. 

Które wydarzenie najlepiej zapadło 
w pamięć?
Na pewno drugi Instytut Rotary w Gdań-
sku był tym wydarzeniem. Może dlatego, 
że to wszystko działo się tak blisko mego 
domu, a program był naprawdę interesu-
jący czego dowodem były gratulacje od 
wielu uczestników Instytutu. 

Czy były w  tym czasie podejmowane 
decyzje Zarządu Rotary Internatio-
nal, które będą miały szczególnie zna-
czenie dla przyszłości Rotary? 
Uważam, że do takich decyzji należy 
zrównanie praw i obowiązków Rotaracto-
rów i Rotarian. Drugą ważną decyzją było 
wprowadzenie siódmego obszaru zainte-
resowania Rotary Foundation w  postaci 
Ochrony Środowiska, co było postulo-
wane od dłuższego czasu przez wielu 
Rotarian. Niewątpliwie bardzo ważną 
i najtrudniejszą decyzją było anulowanie 
Konwencji RI w Honolulu, ale to była już 
siła wyższa. 

Jak wygląda nasz Dystrykt na tle dys-
tryktów europejskich i na tle świato-
wej mapy organizacji Rotary?
Uważam, że wszelkie porównania po-
winniśmy prowadzić w  ramach jednego 
regionu, a  najlepiej z  sąsiadami o  po-
dobnej historii np. w  naszym przypadku 
z  Litwą i  Ukrainą. Litwa, która ma ok.12 
razy mniej mieszkańców niż Polska, ma 
już prawie zbliżoną do Polski liczbę Ro-
tarian. Nasi sąsiedzi osiągnęli taki wynik 
dzięki bardzo dobrej współpracy z  Rota-
ractem. Przypomnę, że na Litwie ok. 40% 
Rotaractorów po osiągnięciu odpowied-
niego wieku wstępuje do Rotary, podczas 
gdy średnia światowa wynosi tylko 5%. 
Natomiast Ukraina po trzech latach od 

„rozwodu” z  nami zwiększyła liczbę Ro-
tarian o 300 osób, podczas, gdy my w tym 
czasie straciliśmy prawie 200. Liczby 
mówią same za siebie i powinniśmy zro-
bić wszystko, co w  naszej mocy, aby ten 
zły trend odwrócić.

Jak duży jest odsetek kobiet działają-
cych w naszym ruchu? 

Zaczyna mi czegoś brakować 

PDG Piotr Wygnańczuk

Dyrektor Zarządu Rotary International 
w latach 2018-2020. major Donor i pHF 
z trzema rubinami.
Członek Rotary International od 1997 
roku. Najpierw w  RC Gdańsk-sopot-
Gdynia, a potem jako członek współzało-
życiel i pierwszy prezydent w RC Gdynia 
aż do chwili obecnej. 

od 2006 roku Regionalny przedstawi-
ciel Gubernatora Dystryktu w  okręgu 
pomorskim i  warmińsko-mazurskim.  
w  latach 2009-2010 przewodniczący 
Komitetu Rozwoju,    a w kadencji 2010-
2011 Gubernator Dystryktu 2230.
w  kadencji 2011-2012 był przed-
stawicielem Gubernatora na polskę, 
a  w  okresie od 2013- 2016 Zastępcą 
Koordynatora Rotary w  strefie 16 od-
powiedzialnego za rozwój członkostwa 
w Dystrykcie 2230. w 2014 roku został 
wybrany na przedstawiciela Dystryktu 
2230 w Radzie Legislacyjnej  Rotary In-
ternational. obecnie członek Komitetu 
Dystryktalnego Rotary International.
uczestnik wielu międzynarodowych 
konferencji rotariańskich, w  tym Kon-
wencji stulecia Rotary w  Chicago 
w 2005 roku oraz wszystkich Instytutów 
Rotary stref 15 i 16 od 2007 roku.

Zna języki: angielski, francuski i rosyjski. 
Lubi pływać, a  wolny czas spędza wraz 
z  rodziną w  starym siedlisku na Kaszu-
bach. Żona Aleksandra, syn paweł, troje 
wnucząt i troje prawnucząt.
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Aktualnie światowy udział kobiet w  Ro-
tary wynosi 23,66%, w  Polsce natomiast 
20,23%, a więc tutaj nie odbiegamy zbyt-
nio od średniej światowej. W  naszym re-
gionie największy udział kobiet w Rotary, 
czyli prawie 41% odnotowujemy w Rosji. 
Ambicją Zarządu RI jest osiągnięcie 30% 
kobiet do 2025 roku.

Kiedy będziemy mieli pierwszą kobie-
tę Prezydenta Rotary International?
Osobiście widzę parę kandydatek na 
Prezydenta RI, ale decyzja w tej sprawie 
należy do samych kobiet. Obserwujemy 
pozytywny trend udziału kobiet w Zarzą-
dzie RI. Podczas mojego pierwszego roku 
nie mieliśmy żadnej kobiety w  Zarzą-
dzie, ale podczas drugiego roku były już 
dwie. W  tym roku mamy sześć. Właśnie 
otrzymaliśmy informację o  nominacji 
pierwszej kobiety na Prezydenta Rotary 
International. Jest nią Jennifer Jones 
z Kanady.

Czy nasza ponad stuletnia historia 
i  tradycja niesienia pomocy potrze-
bującym jest Twoim zdaniem istotna 
dla postrzegania Rotary Internatio-
nal na świecie?
Prowadzone badania pokazują, że nasza 
organizacja jest coraz bardziej rozpozna-
walna na całym świecie, ale wciąż mniej 
niż na to zasługuje. Dlatego też nowy plan 
strategiczny wprowadzany w  tym roku 

rotariańskim kładzie bardzo duży nacisk 
na wykorzystanie wszelkich działań ma-
jących na celu poprawę wizerunku pu-
blicznego Rotary.   

Jak ważna dla Rotary jest młodzież 
i programy dedykowane dla młodzie-
ży?
Moim zdaniem wszystkie programy Ro-
tary, skierowane do młodzieży są godne 
polecenia, ale wśród nich najbardziej cen-
nym jest długoterminowa wymiana rota-
riańska młodzieży. Mam w tym temacie 
bezpośrednie doświadczenie, gdyż gości-
liśmy w naszej rodzinie wspólnie z synem 
trójkę „wymieńców” z  Kanady, Meksyku 
oraz z  Francji, a  dwoje naszych wnucząt 
było na wymianie w  Meksyku i  Francji. 
Każdy taki wyjazd całkowicie zmienia na 
korzyść młodego człowieka i jego spojrze-
nie na świat.

Koniec kadencji upłynął pod zna-
kiem koronawirusa. Nie odbyła się 
Konwencja w  Honolulu. Jakie na-
stroje panowały w  tym czasie w  Za-
rządzie?
Decyzja o  anulowaniu Konwencji w  Ho-
nolulu zapadła 8 czerwca br. na nad-
zwyczajnym posiedzeniu Zarządu RI na 
wniosek Prezydenta Rotary International 
Marka Maloney. Jak można było przy-
puszczać było to najsmutniejsze spotka-
nie w historii Rotary.  

Z  pewnością w  związku z  koronawi-
rusem samo Rotary zaczęło funkcjo-
nować inaczej? Czy były to duże zmia-
ny i  jak wpłyną na funkcjonowanie 
naszej organizacji?
Oprócz negatywnych skutków pandemii 
COVID-19, które wszyscy bardzo dobrze 
znamy, są też pozytywne, również w  Ro-
tary. Po pierwsze wiele klubów zaczęło się 
spotykać on line, Po drugie zaczęto organi-
zować konferencje dystryktu oraz szkole-
nia online. Przykładem udanej konferencji 
dystryktu online może być Konferencja 
Dystryktu 2232 z Ukrainy, w której miałem 
okazję uczestniczyć. Na pewno w  miarę 
upływu czasu tych skutków negatywnych 
i pozytywnych będzie coraz więcej.

Czy teraz odpoczywasz, czy nadal ak-
tywnie działasz dla Rotary?
Na razie odpoczywam można powiedzieć 
na łonie natury, czyli w  Olpuchu koło 
Kościerzyny, a  w  Gdyni bywam tylko na 
spotkaniach mojego klubu, ale z  Rota-
ry się nie żegnam. Jestem kolejne dwa 
lata członkiem Komitetu ds. Dystryktów 
Rotary International, którego pierwsze 
spotkanie online odbędzie się pod koniec 
sierpnia br. W ramach osobistych kontak-
tów międzynarodowych wybieram się na 
Rotariadę organizowaną przez rotarian 
litewskich tym razem w  Druskienikach.   
A potem zobaczymy, znając siebie tak ła-
two nie zrezygnuję z działania w Rotary.
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Zarząd Rotary International w kadencji 2018-2020
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O  wartościach Rotary, planach na 
swoją kadencję, celach i  wizji Dys-

tryktu, nowym przesłaniu Prezydenta Ro-
tary International Holgera Knaacka oraz 
o  jubileuszu 90-lecia Rotary w  Polsce 
z  Gubernatorem Januszem Kozińskim 
rozmawiała Dorota Wcisła.

Rozmawiamy ze sobą na samym po-
czątku Twojej kadencji. Jak się czujesz 
jako Gubernator naszego Dystryktu?
Mogłoby się wydawać, że niewiele się 
zmieniło, jednak czuję ogromną odpo-
wiedzialność. Chciałbym kontynuować 
wspaniałą pracę moich poprzedników, 
a  jednocześnie zdaję sobie sprawę z  tego 
jak wiele się zmieniło zarówno w świecie 
jaki i w samej organizacji Rotary. Czy je-
steśmy wystarczająco silną organizacją, 
żeby sprostać nowym wyzwaniom i  czy 
my Rotarianie jesteśmy gotowi uczestni-
czyć procesie tych przemian?   

Rotary niesie za sobą wiele wartości. 
Które z nich są najbardziej istotne dla 
Ciebie?
Po pierwsze, rzetelność; po drugie, otwar-
tość i  po trzecie, różnorodność. „Service 
above self ” – to motto było jednym z  po-
wodów, dla których wstąpiłem, ponad 
trzydzieści lat temu, w  szeregi Rotarian. 
To było wyzwanie i  jednocześnie mobili-
zacja od samego początku pracy w  zmie-
niającym się Rotary. 
Stawiając na młode pokolenie Rotarian 
nie wolno nam zapomnieć o  naszych do-
świadczonych kolegach. Nikogo nie zo-
stawiamy z  tyłu. Nikogo nie pomijamy, 
ponieważ Rotary jest organizacją drzwi 
otwartych dla wszystkich, w której wszy-
scy są traktowani tak samo. Akceptujemy 
różnorodność i  cenimy zaangażowanie 
każdego Rotarianina bez względu na wiek, 
pochodzenie etniczne, rasę, kolor, możli-
wości, religię, status socjoekonomiczny, 
kulturę, płeć czy orientację seksualną.

Jaka jest najważniejsza cecha, jaką 
powinien posiadać Rotarianin?
Uczciwość w  stosunku do samego sie-
bie i innych. To jest najtrudniejsza próba 
przed jaką przychodzi stanąć każdemu, 
prędzej czy później. Niektórym udaje się 
jej sprostać lepiej, innym w  mniejszym 
stopniu. 

Niektórzy uważają, że rotariański test 4 
pytań jest tym idealnym sprawdzianem 
i weryfikatorem. Ale czy zdaje on do koń-
ca egzamin przy decyzjach o charakterze 
personalnym? Mam wątpliwości.

Kiedy wstąpiłeś do Rotary i  na czyje 
zaproszenie. Czy członkostwo w  Ro-
tary zmieniło Twoje życie?
Jestem członkiem-założycielem War-
szawskiego Klubu Rotariańskiego, pierw-
szego klubu w powojennej Polsce. Ogrom-
ny honor i  przywilej. To był rok 1988, 
kiedy zadzwonił do mnie Lutek Jakubiec 
i w imieniu grupy przyjaciół, entuzjastów 
Rotary zaprosił mnie do prac nad reakty-
wowaniem tego ruchu w  Polsce. I  tak to 
się zaczęło. Byliśmy jak pionierzy uczest-
niczący w  tworzeniu nowego zjawiska, 
nowej jakości. Pierwszemu Klubowi Ro-
tary w Polsce i Europie Wschodniej, i jego 
powstaniu, towarzyszyły duże emocje, 
ale i  bardzo dużo ciepłego i  przyjaznego 
wsparcia napływającego z różnych stron. 
Wstępując do Rotary każdy powinien 
mieć świadomość obowiązków jakie go 
czekają i, w  konsekwencji, świadomość 
odpowiedzialności. Doświadczałem tego 
od samego początku chociaż waga tych 
odczuć zmieniała się w miarę upływu lat.  

Jaka jest Twoja wizja Dystryktu 2231 
w tej kadencji?
Rotariańska kadencja to zaledwie dwana-
ście, krótkich miesięcy to w  istotny spo-
sób ogranicza możliwości Gubernatora.
Stąd płynie istotny wniosek o dużym zna-
czeniu kontynuacji działań i  prac podję-
tych wcześniej i  tych które będą rozpo-
częte w  mojej kadencji. Takie podejście 
jest także gwarantem szeroko rozumianej 
stabilizacji Dystryktu, a także spokoju or-
ganizacyjnego wzmocnionego przyjaciel-
skim stosunkami wszystkich Rotarian 
Dystryktu.

Ale pamiętajmy, że uczestnictwo 
w  Rotary i  praca na rzecz naszej or-
ganizacji powinny dawać także satys-
fakcję, bo wolontariat musi być też 
radością.
Rotary jest radosne dzięki ludziom, któ-
rzy lubią spotykać się, spędzać czas razem 
i razem urzeczywistniać ciekawe, intere-
sujące projekty, plany, zamierzenia. 

Czuję ogromną odpowiedzialność

Janusz Koziński

paul Harris Fellow, członek-założyciel 
warszawskiego Klubu Rotariańskiego 
(1989), skarbnik (1990/91), sekre-
tarz (1991/92), a  następnie prezydent 
warszawskiego Klubu Rotariańskiego 
(1997/1998). w  latach 1990-1996 ofi-
cer Dystryktu 2230 odpowiedzialny za 
program stypendialny Rotary Founda-
tion. Następnie, w  latach 1997-1999 
przewodniczący Komitetu Rotary Foun-
dation, w  latach 1999-2013 przewod-
niczący Komitetu Rotary Foundation 
ds. stypendiów, w  latach 2009-2013 
przewodniczący Komitetu Rotary word 
peace Fellowships Dystryktu 2230. Asy-
stent Gubernatora Dystryktu 2231 w la-
tach 2015-2018 (mazowsze i podlasie).

Absolwent sGH (dawniej sGpis), dok-
tor nauk ekonomicznych, stypendysta 
Fulbright-Hays program Departamentu 
stanu usA (Indiana university Business 
school). po ukończeniu studiów, pra-
cownik Instytutu Koniunktur i Cen Han-
dlu Zagranicznego oraz ministerstwa 
współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
w latach 1989 - 2015 członek zarządów 
prywatnych spółek prawa handlowego, 
zaangażowanych w  międzynarodowy 
obrót towarowy. od dwóch lat na eme-
ryturze.

Żona (od 45 lat), Grażyna - filolog, absol-
wentka uAm i  uw, nauczycielka języka 
angielskiego i  tłumaczka. Córka, Anna - 
absolwentka wydziału prawa uw, radca 
prawny w Kancelarii wardyński i wspól-
nicy. syn, łukasz – absolwent wydziału 
prawa uw, radca prawny w  Kancelarii 
wardyński i wspólnicy. wnuczek 1 – ty-
moteusz; wnuczek 2 – mateusz.

Zainteresowania pozazawodowe:  praca 
w ogrodzie, książki (historia, fantasy), ro-
wer, tenis, bieganie.
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Czy Twoim zdaniem to, co stało się 
w  czasie pandemii koronawirusa, 
wpłynie na funkcjonowanie na-
szej organizacji w Polsce a także na 
świecie?
Zdecydowanie tak. Zmiany już są wi-
doczne. Zrezygnowaliśmy z  dotychcza-
sowego trybu warsztatów PETS na rzecz 
szkoleń on-line. Wiem, że wiele klubów 
na świecie spotyka się w  ten sposób już 
od jakiegoś czasu. Oczywiście nie zastą-
pi to bezpośrednich spotkań, więc klu-
by starają się łączyć sposób spotykania 
się (np.: 3 razy w  miesiącu on-line i  raz 
bezpośrednio lub odbywają spotkania 
hybrydowe) Wydaje mi się, że może to 
być atrakcyjną formułą zwłaszcza dla 
młodych ludzi, którzy są za pan brat z In-
ternetem a  jednocześnie obowiązki za-
wodowe i rodzinne pochłaniają im sporo 
czasu.  Trudniej będzie też organizować 
imprezy dobroczynne w  dotychczaso-
wym wymiarze a  nasza działalność bę-
dzie od nas wymagała nie lada inwencji 
i  więcej zaangażowania niż dotychczas. 
Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim 
taki rodzaj pracy będzie odpowiadał, ale 
czyż cechami Rotarian nie są elastycz-
ność i umiejętność uczenia się? Czyż nie 

prawdziwym jest powiedzenie, że dla nas 
Rotarian nie ma rzeczy niemożliwych.

Czy możesz wymienić trzy najważ-
niejsze dla Ciebie cele na obecną ka-
dencję?
Po pierwsze, wzmocnienie członko-
stwa w  naszym Dystrykcie, które istot-
nie zmniejszyło się w  ostatnich latach. 
W  ostatniej kadencji straciliśmy kolej-
nych 15 członków i dzisiaj ruszamy z po-
ziomu 1652 Rotarian. Przygotowując bu-
dżet na moją kadencję założyłem wzrost 
o  20 nowych członków, ale chciałbym, 
żeby ta liczba była większa. Po drugie, 
konsekwencją tego nadrzędnego celu 
będzie umożliwienie młodym ludziom 
większego udziału w Rotary.  
No i  po trzecie, zwiększenie liczby ko-
biet w  klubach Dystryktu, zwłaszcza Ro-
tarianek pełniących funkcje decyzyjne. 
Jesteśmy zdecydowanie poniżej średniej 
(kobiety stanowią 23% członkostwa RI) 
i trzeba to nadrobić. Kluby czysto męskie 
są, moim zdaniem, obecnie przeżytkiem 
i powinny otworzyć się na przyjmowanie, 
w swoje grona, kobiet.  
Powinniśmy też zadbać o naszych senio-
rów. Jest rzeczą oczywistą, że wielu z nich 

odchodzi ze względu na wiek i  zdrowie, 
ale czy wykorzystujemy ich doświadcze-
nie i wiedzę, czy doceniamy ich w należy-
ty sposób?

Czy uda się zrealizować wzrost człon-
kostwa w polskim Dystrykcie?
Jak wspomniałem, wzmocnienie człon-
kostwa w  naszym Dystrykcie jest celem 
nadrzędnym. Musimy postawić na mło-
dych ludzi i zwiększyć ich udział w Rota-
ry. Rotary starzeje się i nadchodzi zmiana 
pokoleniowa. Dotyczy to również naszego 
Dystryktu, gdzie średnia wieku przekro-
czyła 60 lat. To będzie czas Millenialsów 
i  tzw. Pokolenia „Z” (urodzeni po roku 
1997).
No i zwiększenie liczby kobiet w klubach 
Dystryktu, o czym już wspominałem.
Jednocześnie powinniśmy przestać my-
śleć o nowych Rotarianach w kategoriach 
statystyki. Takiego zaliczenia i  odfajko-
wania. To prowadzi do tego, że część ludzi 
frustruje się, rezygnuje i odchodzi. O no-
wych Rotarian trzeba dbać od samego po-
czątku, tak żeby stali się zaangażowanymi 
członkami Rotary na całe życie.  Wybór 
nowych członków jest decyzją ważną i od-
powiedzialną i  powinien być przeprowa-
dzony z  rozwagą i  ostrożnością.  Należy 
mieć pewność, że kandydat na Rotariani-
na będzie pasował do klubu, ale także że 
klub sprosta jego oczekiwaniom. 

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, 
że młodzież jest przyszłością nasze-
go ruchu? Jak widzisz rolę Interactu 
i  Rotaractu w  naszej rotariańskiej 
społeczności?
Oczywiście patrzę na Rotaract, który od 
1 lipca tego roku stał się integralną czę-
ścią naszej rodziny rotariańskiej. Trze-
ba ułatwić im przyjazną transformację 
Rotaractorów w  Rotarian. To będzie 
duże wyzwanie, ale drzwi Rotary należy 
otworzyć maksymalnie szeroko. Należy 
wykorzystać ich zapał i  odwagę, ich wie-
dzę a przede wszystkim ich otwartość na 
świat i na to co nowe, w pracach komite-
tów, komisji czy programów Dystryktu.  
Dla wielu z  nich sprowadzanie zebrań 
klubowych do siedzenia przy stole i  spo-
żywania posiłku nie jest najlepszym spo-
sobem spotykania się. Mają niespożytą 
energię i są gotowi do konkretnego działa-
nia. Żeby to wykorzystać należy adekwat-
nie reagować na oczekiwania młodszej 
generacji.

Prezydent Rotary International Hol-
ger Knaack, podkreśla, że „Rotary 
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Na zdjęciu od lewej: IPDG Małgorzata Wojtas, PDG Łukasz Grochowski i DG Janusz Koziński. 
Zdjęcie zrobione podczas Konferencji Dystryktu 2231 w Polanicy Zdrój w 2019 roku
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Otwiera Możliwości”.  Jak powinni-
śmy rozumieć to przesłanie?
Rotary to nie tylko kolejny klub, do któ-
rego się wstępuje. To także nieskończona 
liczba możliwości. Rotary stwarza moż-
liwości udziału w  projekcie tak wielkim 
i  historycznym jak „End Polio Now”, ale 
także w małych projektach lokalnych jak 
np.: zaopatrzenie dzieci z  domu dziecka 
w zimowe buty.
Otwiera także możliwości na bogatsze 
i  bardziej wartościowe życie, oparte na 
naszych podstawowych wartościach 
z przyjaciółmi, których mamy coraz wię-
cej na całym świecie.
Ujmując istotę hasła Prezydenta Hol-
gera Knaack’a  w  jednym zdaniu można 
powiedzieć, że wszystko co robimy w Ro-
tary otwiera dla kogoś, gdzieś jakąś możli-
wość. Warto zauważyć jak wiele zależy od 
nas samych. 

Jak należy budować pozycję polskie-
go Rotary w  skali ogólnokrajowej? 
Czy Twoim zdaniem organizacja Kon-
wencji Rotary International w  Kra-
kowie mogłaby nam w tym pomóc?
Dobrą, sprawdzoną metodą budowania 
pozycji są nasze czyny i  wyniki naszej 
działalności. Najlepiej widać je w  skali 
lokalnych społeczności, które są bezpo-
średnimi beneficjentami. Ale, jak dotąd, 
nie przekłada się to na skalę całego kraju.  
Myślę, że jest to też konsekwencją braku 
jednego, ogólnokrajowego programu dys-
tryktalnego, jednoczącego wszystkich 
Rotarian, którzy podjęliby wspólne dzia-
łania tworzące trwałe zmiany w  naszym 
kraju. To jest trudne wyzwanie. Próbo-
wałem się z  nim zmierzyć już kilka lat 
temu będąc regionalnym przedstawicie-
lem Gubernatora. Niestety nie udało się. 
Może teraz? Z pewnością podejmę kolej-
ną próbę.
Organizacja Konwencji Rotary Interna-
tional 2026 w  Krakowie zdecydowanie 
przyczyni się (używam tej formy, bo wie-
rzę, że RI przyzna nam ten zaszczyt) do 
poprawienia pozycji Rotary w  Polsce, 
ale także do rozpowszechniana dobre-
go imienia polskiego Rotary w  świecie.  
Przecież przyjadą tu Rotarianie, którzy 
często nie mają pojęcia o  Polsce dla któ-
rych Polska jest tak egzotyczna jak dla nas 
Pernambuco.   Równie doskonałą okazją 
do osiągnięcia tych celów będzie organi-
zacja Europejskiego Spotkania Rotarac-
tu (REM) w  Krakowie w  styczniu 2021. 
Gremialny udział nas Rotarian, w  tym 
spotkaniu, znacząco wpłynąłby na jego 
końcowy efekt. Bardzo na to liczę.

Co zrobić, aby jeszcze bardziej rozpo-
wszechnić wiedzę o naszej działalno-
ści. W  jaki sposób będziemy to osią-
gać w nadchodzącej kadencji?
Kiedyś modny był slogan: „reklama dźwi-
gnią handlu”. Jest w  tym dużo prawdy. 
Musimy mówić głośno o  naszych pro-
jektach i  akcjach. Musimy być obecni 
w  mediach społecznościowych takich 
jak Instagram, Youtube, Facebook, itp.  
Stwórzmy prężne strony internetowe na-
szych klubów, na których informujmy, na 
bieżąco, o  naszych działaniach. Wystar-
czy, że każdy z  nas poinformuje 3-4 oso-
by o takiej stronie.  Dzisiaj młodzi ludzie 
czerpią informacje z Internetu i tam mu-
simy być nie tylko obecni, ale i widoczni.

W  tym roku odbędą się przygotowa-
nia do obchodów okrągłej rocznicy 
istnienia Rotary w  Polsce. Czy mo-
żesz zdradzić już trochę szczegółów 
na ten temat?
 W  czasie mojej kadencji 2020-2021 
minie 90 lat od utworzenia pierwszego 
w  Polsce Klubu Rotary – Warszawskie-
go Klubu Rotariańskiego. W  ciągu kilku 
lat, do wybuchu II Wojny Światowej, po-
wstało jeszcze osiem Klubów w  Łodzi, 
Krakowie, Katowicach, Gdyni, Bielsku, 
Lwowie, Bydgoszczy i Pabianicach. Dzia-
łał także Klub Rotary w  Wolnym Mie-
ście Gdańsk. Warto tamte, historyczne 
wydarzenia przypomnieć i  uhonorować.  
Mając to na uwadze powołałem nowy 
komitet w  strukturze naszego Dystryktu 
– Komitet Historyczny. Głównym zada-
niem Komitetu, ale nie jedynym, będzie 
opublikowanie książki, „90 lat Rotary 
w  Polsce”. Będzie to wydawnictwo, pod 
auspicjami naszego Dystryktu, nie tylko 
opisujące tamte fakty, ale także współcze-
sną, rotariańską rzeczywistość w polskim 
Dystrykcie.  Dlatego już teraz zachęcam 
wszystkie Kluby do czynnej współpra-
cy w  przygotowaniu tej książki. Proszę 
Was o  przejrzenie Waszych archiwów, 
szaf i  szuflad.  Jestem pewien, że kryje 
się tam ogromne   bogactwo informacji 
o  Waszych Klubach i  ich Członkach. 90 
lat Rotary w  Polsce będzie też motywem 
przewodnim naszej Konferencji Dystryk-
tu. Mam plan jak zorganizować i  uświet-
nić to doniosłe dla nas wydarzenie, ale 
poprzestanę na tym stwierdzeniu, żeby 
nie zapeszyć i nie odsłaniać zbyt wcześnie 
szczegółów. 

Czy rodzina będzie Cię wspierać 
przez ten najbliższy rok?
Zanim moja kandydatura została po raz 

pierwszy zgłoszona przez Warszawski 
Klub Rotariański odbyłem, z  całą moją 
rodziną, dyskusje na temat konsekwen-
cji dla nas wszystkich mojego ewentual-
nego wyboru na Gubernatora Dystryktu.  
Wszyscy przyklepali moją decyzję kandy-
dowania i  zadeklarowali pomoc. To waż-
ne mieć świadomość i  pewność takiego 
wsparcia.   

Jak zachęciłbyś osobę, która nie wie 
nic o  Rotary do zaangażowania się 
w działalność w naszej organizacji.
Mam wrażenie, że często tkwimy w prze-
szłości, kiedy Rotary było organizacją 
zamkniętą. Dla mnie symbol otwartych 
drzwi ma też inne znaczenie. Otwierajmy 
się szeroko na nasze lokalne społeczności, 
wspierajmy lokalne inicjatywy i  bierzmy 
w nich aktywny udział. Otwierajmy się na 
nowych ludzi. Zapraszajmy gości spoza 
Rotary na spotkania z  „guest speakera-
mi”. To najlepszy sposób bezpośredniego 
pokazania i  przybliżenia Rotary innym. 
Prowokujmy pytania umieszczając logo 
Rotary na naszych wizytówkach.
Ale bądźmy też ostrożni w  tym kogo za-
praszamy. Pamiętajmy, że nazwiska przy-
ciągają ludzi. Myślę, że wiele osób chcia-
łoby uczestniczyć w  organizacji, której 
członkami byli J.F. Kennedy, Franklin D. 
Roosevelt, Konrad Adenauer, Margaret 
Tatcher, Walt Disney, Ronald Reagan, 
a  z  żyjących Bill Gates, Angela Merkel, 
George W. Bush, Neil Armstrong i  wielu, 
wielu innych.

Czego życzysz sobie najbardziej 
w nadchodzącej kadencji?
Chciałbym uczynić naszą organizację 
silniejszą i gotowa zmierzyć się z wyzwa-
niami jutra. Oczywiście niemożliwym jest 
osiągnięcie tego celu w  ciągu, zaledwie, 
kilkunastu miesięcy. Ale już teraz trzeba 
przystąpić do działania na rzecz:
- zwiększenia naszej siły oddziaływania, 
z trwałymi skutkami dla beneficjentów;
- zwiększenia zasięgu naszego oddziały-
wania;
- zwiększenia zaangażowania wszystkich 
uczestników; 
- zwiększenia naszych możliwości inno-
wacyjnych i adaptacyjnych w gwałtownie 
zmieniającym się otoczeniu. 
Rotary się zmienia i  tych zmian nie 
unikniemy. Także w  naszym Dystryk-
cie.  Mimo świadomości, że nie będzie to 
proste ani łatwe, i że możemy spotkać się 
z niechęcią  i oporem z różnych stron trze-
ba to zrobić, gdyż właśnie zaniechanie by-
łoby naszym największym ryzykiem. 



Rotary polska  |  31

Rok przystąpienia do Rotary: 2002
Hasło kadencji: Be a  gift to the world 
(Bądź darem dla świata)
Prezydent RI kadencji: K. R. Ravindran

Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję RI: 
W kadencji Prezydenta RI K.R. Ravindra-
na został zainicjowany Program Global 
Rewards. Jest to program lojalnościowy 
dzięki któremu Rotarianie mają dostęp 
do zniżek na różnego rodzaju produkty 
i  usługi w  wybranych sieciach sklepo-
wych, firmach, korporacjach. Z  kolei te 
przedsiębiorstwa z każdych zakupów do-
konanych przez Rotarian, oddają pewien 
procent środków na Rotary Foundation. 

SUKCESY KADENCJI: W mojej kaden-
cji powstało 13 nowych klubów Rotary, 
1 klub Rotaract, 3 kluby Interact i  Flota 
Pomerania. Mimo, że część klubów po-
wstawała na bazie istniejących, przybyło 
ponad 200 Rotarian, co plasuje nas wśród 
9% najszybciej rozwijających się dystryk-
tów na świecie.

Dużo się działo w  zakresie wizerunku 
Rotary w  naszym Dystrykcie. Powstała 
nowa strona www.rotary.org.pl, która już 
wkrótce zostanie połączona z tworzonym 
portalem dla Rotarian. Kluby dostarczają 
swoje materiały, wykorzystujemy ją do 
rejestracji, strona jest aktualizowana na 
bieżąco i stanowi nowoczesną wizytówkę 
naszej organizacji. Dodatkowo w bieżącej 

kadencji po raz pierwszy powstał infor-
mator teleadresowy Oficerów Dystryk-
tu w  wersji papierowej i  elektronicznej 
(zamieszczony na stronie do pobrania), 
powstała także ulotka tzw. pierwszego 
kontaktu dla nowych członków przedsta-
wiająca najważniejsze kwestie związane 
z  Rotary, z  okazji wizyty Prezydenta RI 
Raviego Ravindrana został wydany spe-

Wizyta Prezydenta Rotary International K. R. Ravindrana 
wraz z małżonką w Trójmieście. Spotkanie z Panią Danutą Wałęsą PDG Barbara Pawlisz

PDG Barbara Pawlisz
RC Sopot International, Gubernator kadencji 2015-2016

KARTKI Z HISTORII
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Uczestnicy 107 Konwencji Rotary International w Seulu w 2016 roku
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cjalny folder. Co miesiąc docierał do Was 
także mój biuletyn. 

Udało się także zorganizować wspólny 
projekt Dystryktu 2230 z  Grupą Onet.pl 
i  Kulczyk Foundation, który ma na celu 
zebranie środków na paczki żywnościowe 
dla osób starszych. W ramach tej akcji już 
ponad 40 ton żywności trafiło do potrze-
bujących w obwodzie donieckim oraz łu-
gańskim.

Zawsze najważniejsze rzeczy dzieją się 
w klubach i stamtąd wypływa rzeka dobra 
w  postaci pomocy lokalnym i  międzyna-
rodowym społecznościom. Cieszy mnie, 
że kluby tak bardzo pozytywnie odpowie-
działy na inicjatywy Dystryktu: projekt 
dystryktalny dotyczący organizacji kolo-
nii letnich dla ukraińskich dzieci, ciężko 
doświadczonych przez działania wojenne 
i  pierwszą edycję Konkursu Krasomów-
czego. Również wpłaty klubów na Rota-
ry Foundation, które już wyniosły ponad 
40000 USD, odmienią los wielu ludzi na 
świecie. 

WYZWANIA KADENCJI: Uporząd-
kowanie spraw związanych z  wydawa-
niem dystryktalnego dwumiesięcznika 
Rotarianin. Wybór dwóch gubernatorów, 
w  tym jednego w  głosowaniu bezpośred-
nim klubów. Dwa przypadki zachorowa-
nia na polio na Ukrainie. 

WAŻNE WYDARZENIA: W  tej kaden-
cji miały miejsca wydarzenia, które na 
zawsze pozostaną w  mojej pamięci. Wi-
zyta Prezydenta RI Raviego Ravindrana 
wraz z małżonką w Trójmieście (44 kluby 
uczestniczyły w  uroczystościach), prze-
jęcie obowiązków Prezydenta Światowej 
Rady Komitetów Międzynarodowych 
(ICC) przez PDG Andrzeja Ludka w  sie-
dzibie Rady Europy w  Strasburgu, wrę-
czenie Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie 
odznaki Paul Harris podczas spotkania 
Rotarian w  Gdańsku zorganizowanego 
z  inicjatywy RC Warszawa City, inicja-
tywa organizacji Międzynarodowej Kon-
wencji Rotary International w  Warsza-
wie - to tylko niektóre z nich. 

Działamy lokalnie, ale jest taki czas, kiedy 
spotykamy się z międzynarodowa rodziną 
rotariańską na Konwencji Rotary Inter-
national. Do Seulu przybyło 22 uczestni-
ków z naszego Dystryktu, udało się zorga-
nizować wspólne spotkania i  wycieczki, 
byliśmy widoczni na paradzie 3K Walk 
For Peace.

W kadencji odbyło się także wiele innych 
wydarzeń, oto niektóre z nich:
• Spotkanie ICC Polska Niemcy w  Gi-
życku.
• Dwutygodniowy obóz dla dzieci z Ukra-
iny w Krakowie.
Wspólny projekt klubów Rotary Gdańsk 
Sopot Gdynia i  Lions Club Gdańsk Ge-
dania - piąta makieta ufundowana w ra-
mach projektu „Zobaczyć Świat Ręka-
mi”. To dobry przykład współdziałania 
klubów Rotary International i  Lions 
Clubs International. Na zaproszenie 
Gubernatora Zdzisława Ryszkowskie-
go wzięłam także udział w  maju 2016 
roku Konwencji Krajowej LCI Okręgu 
121 Polska w Olsztynie, a także zaprosi-
łam Gubernatora na naszą Konferencję 
D2230. 
• Seminarium Członkostwo&PR&Media 
Elektroniczne Odessie na Ukrainie. 
• Wręczenie nagród Polonus” i  „Ger-
manus” wyjątkowym osobowościom 
polsko-niemieckiego dialogu. Nagrodę 
„Germanusa” otrzymał Norbert Obryc-
ki a  „Polonusa” prof. Klaus-Heinrich 
Standke.
• Rotaract European Meeting w  Pozna-
niu – ok. 400 przedstawicieli Rotaractów 
z całej Europy. 
• Seminarium Rotary Foundation na 
Ukrainie.
• Krajowe Seminarium Komitetów Mię-
dzykrajowych (Inter-Country Committe-
es) – Katowice.
• Spotkanie Komitetu Doradczego Guber-
natora w Warszawie.
• Polio Day i Seminarium Dystryktu 2230 
na temat „Członkostwo, Public Relations, 
Media Elektroniczne”. W spotkaniu wzię-

ło udział 70 przedstawicieli klubów z  te-
renu Polski 
• Walne Zgromadzenie Członków Fede-
racji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 
2230 Rotary International w Grudziądzu 
• Seminarium Rotary Foundation w Gru-
dziądzu
• Seminarium Komitetów Międzykrajo-
wych (ICC) w Czerkasach na Ukrainie
• Walne Zgromadzenie Dystryktu - Byd-
goszcz
• President Elect Training Seminar 
(PETS) w Bydgoszczy 
• Seminarium Strefowe dla stref 15 i  16 
Kraków 
• Międzynarodowa Konwencja w  Seulu, 
w której wzięło udział 22 przedstawicieli 
Dystryktu 2230
• W dniach 21-23 sierpnia 2016 w Gdań-
sku odbędzie się trening RYLA dla mło-
dych liderów z  Polski i  Szwecji. RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards) jest 
inicjatywą Rotary International wspie-
rającą rozwój młodych liderów na całym 
świecie. 

NOWE KLUBY: RC Elbląg Centrum, RC 
Kharkiv Nadiya, RC Białystok, Rotary 
E-club of Poland, RC Łódź Reymont, RC 
Gdańsk Centrum, RC Odessa Richelie, RC 
Lviv International, RC Dnietropietrowsk 
Apriori, Rotary E-club Poland Hansa, RC 
Warszawa Konstancin, RC Zamość Ordy-
nacki, RC Kharkiv First Capital ; 1 klub 
Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin; 3 
kluby Interactu: Łódź Centrum, Kharkiv 
Nadiya, Kharkiv Multinational oraz char-
ter polsko-niemieckiej floty „Fleet Pome-
rania International Yachting Fellowship 
of Rotarians”.

Światowy Dzień Polio podczas seminarium szkoleniowego w Warszawie w 2015 roku Fo
t. 
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Drodzy Rotarianie, hasło tegorocznej kadencji Rotary brzmi „Rotary Otwiera Możliwości”, dlatego część ofi-
cerów i członków zarządu Rotaract Polska to osoby nowe, dopiero poznające naszą organizację. Kto w tym roku 
będzie za co odpowiedzialny i dlaczego będą to właśnie te osoby? Pozwolę sobie w kilku słowach opisać tego-
rocznych członków zarządu i oficerów (nieładnie zaczynając ode mnie).

Zarząd RAC  
w kadencji 2020-2021

Past DRR - Marysia Sobczyk
Marysia była DRR w  kadencji 2019/20, 
Sekretarzem Dystryktu i  Prezydent klu-
bu Rotaract Toruń. Wiem, że mogę na 
nią liczyć, bo jej kadencja była chyba jed-
ną z  trudniejszych w  historii Rotaractu, 
a  zakończyła ją naprawdę inspirującymi 
projektami!

Vice-DRR Paweł Śliwka 
Jako prezydent klubu Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin, Paweł przeprowadził mnó-
stwo ciekawych projektów. Mamy bardzo podobną wizję Rotaractu i świetnie się dopeł-
niamy (dużo bardziej ode mnie rozumie Excela ;)). Paweł będzie w tym roku odpowie-
dzialny za jeden z naszych projektów – cykl webinarów szkoleniowych. Jego zadaniem 
będzie zebranie mówców i tematów, planowanie tych wydarzeń i pilnowanie, żeby każdy 
Rotaractor o nich wiedział. Vice-DRR stworzy też w tym roku dysk internetowy, na któ-
rym znajdzie się wszystko, czego potrzebuje każdy Rotaractor – instrukcja obsługi baz 
danych, handbook, logotypy, grafiki, zdjęcia i wiele innych.

Skarbnik Anna Rybińska 
Ania jest członkiem bydgoskiego klubu 
Rotaract. Jest pracowita i  zawsze mogę 
na niej polegać. W  zeszłym roku razem 
organizowałyśmy szkolenie PETS, a  ona 
była odpowiedzialna za finanse. Wyszło 
jej to znakomicie! Jestem pewna, że Ania 
jest odpowiednią osobą do pełnienia tej 
funkcji.

Oficer ds. Poland Tripa 
Jagoda  Zmarz
Nie znam osoby bardziej zaangażowa-
nej w  którąkolwiek edycję Poland Tripa, 
niż Jagoda. Mimo tego, że zeszłoroczna 
edycja nie doszła do skutku, Jagoda wzię-
ła sprawy w  swoje ręce i  zorganizowała 
Pol@nd Trip online! Jagoda jest prezy-
dentem krakowskiego klubu, a opowiada-
nie ludziom o swoim mieście ma we krwi.

DRR Tina Czapiewska
Jestem związana z bydgoskim Rotaractem od 8 lat – odkąd wróciłam z wymiany Rotary 
Youth Exchange. Przez kilka lat pełniłam funkcję prezydenta klubu, w zeszłym roku byłam 
sekretarzem dystryktu i dwukrotnie reprezentowałam nasz kraj jako Country Represen-
tative. W tym roku postawię na rozwój członków naszego dystryktu, bo bardzo często za-
pominamy o tym aspekcie, a przecież Rotaract powstał jako organizacja szkoląca młodych 
liderów. Chcę pokazać wszystkim, że Rotary otwiera możliwości także nam samym. 
Zależy mi też na zmniejszeniu dystansu między Rotaractem a  Rotary i  jeszcze lepszą 
współpracą między wszystkimi klubami w dystrykcie. Od wielu lat jestem w stałym kon-
takcie z naszym klubem sponsorującym Rotary Bydgoszcz, który pomaga nam przy każ-
dym projekcie, jeśli tylko jest taka potrzeba. Chcę pokazać pozostałym członkom RAC, 
że Rotarianie są wspaniałymi ludźmi, którzy z ochotą nas wspierają. Będę dążyć do tego, 
żebyśmy wszyscy poczuli, że jesteśmy członkami tej samej organizacji.
Zawodowo zajmuję się nauczaniem języka angielskiego (ukończyłam studia lingwi-
styczne), a moje największe pasje to podróżowanie i jedzenie.



34  |  rotary.org.pl

|   FeLetIoN   |   poŻeGNANIA

Zarząd RAC  
w kadencji 2020-2021

Sekretarz Adrianna Kończak 
Adriannę poznałam dość niedawno, ale od 
razu bardzo się polubiłyśmy i doskonale się 
rozumiemy. Jest Past Prezydentem klubu 
Rotaract Warszawa Victory, a w ubiegłym 
roku koordynowała nasz największy pro-
jekt – ZdolniZdalni. Adrianna jest ambit-
na i skrupulatna, co z pewnością uczyni ją 
wspaniałym sekretarzem. Dzięki temu, że 
brała udział w wielu zagranicznych konfe-
rencjach, poznała Rotaract z każdej możli-
wej strony. 

Oficer ds. wymiany 
Magdalena Borowiec
Magda, podobnie jak Ewa, nie ma duże-
go doświadczenia w  Rotarakcie, ale była 
już na wielu rotariańskich wyjazdach 
i  obozach, dlatego jej zadaniem będzie 
promowanie tych wydarzeń i zachęcanie 
pozostałych członków do uczestnictwa 
w nich.

Oficer ds. newslettera i  komunikacji 
wewnętrznej Rafał Tondera
Rafała chyba nie muszę przedstawiać. 
Ubiegłoroczny oficer ds. PR-u, stypen-
dysta programu NGSE, DICO naszego 
dystryktu, członek klubu Rotaract War-
szawa. Dlaczego Rafał? Potrafi fenome-
nalnie pisać, ma głowę pełną pomysłów 
i  z  pewnością sprawi, że nasz newsletter 
(a  w  zasadzie to wcale-nie-newsletter) 
będzie się miło czytało.

Oficer ds. IT Konrad Łysek
Konrad, kolejny członek klubu Rotaract 
Kraków-Wawel, będzie naszym wspar-
ciem technicznym. Jeśli nasza strona 
internetowa będzie odmawiać posłu-
szeństwa – to on zrobi wszystko, żeby ją 
naprawić.

Oficer ds. mediów społecznościowych 
Ewa Mikołajczak
Ewa jest w RAC od niedawna, ale od razu 
zajęła się bydgoskimi mediami społecz-
nościowymi i  wyszło jej to naprawdę 
dobrze. Jest młoda i zna wszystkie insta-
gramowe „sztuczki”, które z  pewnością 
pomogą nam dotrzeć do większej liczby 
osób.

Country Representative 
Marta Jagoda
Marta od wielu lat jest związana z  klu-
bem Rotaract Wrocław. Mówi płynnie 
w pięciu językach, co z pewnością ułatwi 
jej pracę, bo do jej zadań należeć będzie 
komunikacja między polskimi a  zagra-
nicznymi klubami i uczestnictwo w szko-
leniach i konferencjach.

Wierzę, że ten rok da nam wszystkim mnóstwo możliwości do rozwoju i wzmocni nasze przyjaźnie. Rotaractorzy 
co roku pokazują, że chcieć to móc, organizując niesamowite projekty. Jestem przekonana, że i tym razem nie 
zawiedziemy!
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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 

Rotary w liczbach 
Rotary Rotaract Interact Rotary Dystrykt 

2231

Członkowie Członkowie Członkowie Członkowie

1 181 103 177 330 342 953 1652

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 169 10 698 14 911 80

Stan na 15 lipca 2020

Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest rotariański 
„Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy popro-
szono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszu-
kując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy 
pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii 
firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez Rotary Inter-
national w 1943 r., a jego autor został Prezydentem Rotary w kadencji 1954/1955.
W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myśli-
my, mówimy i robimy:

1. Czy to jest prawda?

2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?

3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?

4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Test 4 pytań

Drodzy Rotarianie oraz Przyjaciele Klubu Rotaract Trójmia-
sto, z  wielkim smutkiem i  żalem zawiadamiamy, iż 25 lipca 
2020 r. odeszła od nas nasza klubowa koleżanka Oksana Bod-
nar. Wstąpiła ona w nasze szeregi na początku 2015 roku i od 
razu zdobyła nasze zaufanie oraz sympatię, dzięki czemu po-
wierzono jej rolę sekretarza w  zarządzie na rok 2015/2016. 
Oksana swoją aktywność na rzecz Klubu godziła z  robie-
niem specjalizacji z  radiologii na Pomorskim Uniwersyte-
cie w  Szczecinie, którego absolwentem została w  2014 roku. 
Niestety specjalizacji tej nie zdążyła dokończyć, gdyż od ok. 
dwóch lat toczyła przegraną już walkę z  nowotworem dróg 
żółciowych. Oksana miała 32 lata.
W imieniu członków Klubu Rotaract Trójmiasto, Jacek Kmiecik,
Past Prezydent Klubu Rotaract Trójmiasto

Pożegnanie Oksany Bodnar
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

pAźDZierNiK 2020

9-11 Białystok seminaria szkoleniowe Dystrykt 2231

17 pałac w Jabłonnie  Gala superherosów
Warszawski Klub 

rotaract




