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W styczniu 2020 r. ogłosiłem motto “Rotary otwiera możliwości” 
i  mówiłem o  zmianach, które powinny zajść w  Rotary, ale chyba 
nikt nie przypuszczał, że nadejdą one tak szybko. Od dawna wie-
rzyłem, że wyzwania należy postrzegać jako szanse. W tym roku 
wykorzystaliśmy je, aby zredefiniować wizję Rotary. Przez lata 
mówiliśmy o tym, że Rotary powinno lepiej dostosowywać się do 
zmian i stawać się bardziej elastyczne. Staraliśmy się zrealizować 
te założenia na kilka sposobów, a w tym roku wszyscy wzięliśmy 
udział w tych staraniach – i odnieśliśmy sukces! Spotkania on-li-
ne stały się integracyjną częścią rotariańskiego życia, a kluby za-
praszają gości z całego świata.
Razem z Susanne uwielbiamy poznawać Rotarian z całego świata 
i bardzo tęsknimy za spotkaniami na żywo, ale w tym roku miałem 
szansę odkryć Rotary w  zupełnie nowej odsłonie. Zwiedziliśmy 
świat wirtualnie i poznałem o wiele tysięcy więcej z was, niż gdy-
bym podróżował w  konwencjonalny sposób. Nigdy nie postawi-
łem stopy w swoim biurze w Evanston, a i tak znaleźliśmy nowe 
sposoby realizacji założonych celów przy jednoczesnej redukcji 
kosztów podróży.
Właśnie takiego Rotary doświadczyliśmy w kadencji 2020-2021: 
elastycznego, kreatywnego i   dostosowującego się do zmian. Na-
stępnym krokiem jest niepowracanie do sytuacji sprzed pande-
mii. Musimy iść naprzód. Wykorzystajmy zdobytą wiedzę, aby 
przedstawiać naszym członkom nowe możliwości, takie jak kon-
tynuowanie uczestnictwa w spotkaniach w formule on-line.
Musimy zdywersyfikować i odmłodzić każdy poziom naszego Ro-
tary, aby utrzymać jego siłę. Dywersyfikacja może różnić się w za-
leżności od naszego miejsca zamieszkania, ale zachęcam, abyście 
przyjmowali w swoje szeregi ludzi z różnych środowisk. Powinni-
śmy też zwiększyć liczbę członkiń i powierzać im wyższe funkcje 
– na równi z mężczyznami.
Cieszę się, że wielu z nas zaczęło postrzegać kluby Rotary i Rota-
ract jako równe sobie. Podążajmy dalej typ tropem, zapraszając 
Rotaractorów do brania udziału we wszystkich naszych działa-
niach. Nie rezygnujmy z możliwości docierania do młodych lide-

rów, pracujmy wspólnie z Rotaractem i inwestujmy w nowe me-
tody rozwoju.
Jestem dumny z  pracy, jaką Rotary wkłada w  walkę z  Covid-19 
w  postaci propagowania szczepień, wspierania sprawiedliwej 
dystrybucji szczepionek i walki z fake newsami, ale musimy rów-
nież kontynuować nasze zmagania w walce z polio. Stworzyliśmy 
też nowy obszar rotariańskich działań podstawowych: ochronę 
środowiska.
Świat zmienił się nie do poznania, od kiedy ogłosiłem motto „Ro-
tary otwiera możliwości”. Bądźmy dumni z  odświeżonego wize-
runku Rotary. Podążajmy dalej tą ścieżką, zawsze mając na wzglę-
dzie nasze kluby i  naszych przyjaciół, którzy do nich należą. Są 
bezcenni i to dzięki nim Rotary nie przestaje się rozwijać.
Jesteśmy z Susanne bardzo wdzięczni za liczne możliwości służby 
w tym roku, zgodnie z hasłem: „Służba innym ponad korzyść wła-
sną”. Rotarianie są dla nas społecznością, która pielęgnuje swoje 
wartości, przekuwając je w  czyny. W  tych wyjątkowych czasach 
musimy bez wątpienia położyć duży nacisk na służbę. To dzięki 
niej będziemy w  stanie zakomunikować światu, czym dla Rota-
rian jest hasło „Służba innym ponad korzyść własną”.
Szanse, by zmienić świat, są na wyciągnięcie ręki. Pochwyćmy je 
razem i przygotujmy się na torowanie drogi ku rzeczom wielkim. 
Każde drzwi, które przed kimś otworzymy, otworzą nasz umysł 
i nasze serca. Pamiętajcie, że wszystko, co robimy w Rotary, otwie-
ra gdzieś komuś nową możliwość.

Podążajmy 
dalej

tą ścieżką
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Przez wiele lat razem z Susanne gościliśmy w naszym domu wielu 
studentów wymiany międzynarodowej. To właśnie poprzez wy-
mianę stawiałem moje pierwsze rotariańskie kroki i nadal jest to 
projekt bardzo bliski memu sercu. Gdy musieliśmy zawiesić wy-
mianę z powodu Covid-19, aby zapewnić bezpieczeństwo 
uczestnikom i  ich studentom, było nam bardzo szkoda 
wszystkich studentów, bo jest to niepowtarzalny okres 
w ich życiu.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim Oficerom ds. Wy-
miany, rodzinom goszczącym i wszystkim innym wolon-
tariuszom za pracę, którą włożyli w ten program w ciągu 
ostatnich lat. Mamy nadzieję, że wymiany w swojej tra-
dycyjnej formie ruszą już od przyszłego roku, a już teraz 
zachęcamy wszystkie Dystrykty do udziału w  wymia-
nach wirtualnych, które łączą studentów, rodziny i  wo-
lontariuszy.
Jeśli nie możecie wziąć udziału w Rotariańskiej Wymia-
ny Młodzieży, Rotary oferuje również inne programy, np. 
NGSE (New Generations Service Exchange), który umożliwia 
młodym ludziom w  wieku od 18 do 30 lat zdobywanie doświad-
czenia w ramach stażu – indywidualnie lub w grupie. Tak, jak było 
to w  przypadku Simukai Matshalagi, Rotaractorki z  Zimbabwe, 
która mieszkała z nami w Ratzeburgu podczas jej NGSE trzy lata 
temu.
Gdy aplikowałam na NGSE, nie zdawałam sobie sprawy, że we-
zmę udział w programie, który odmieni moje życie. Otrzymałam 
wspaniałą szansę – i o wiele więcej. Nauczyłam się, jak ważne jest 

szybkie ponoszenie porażek, jeszcze szybsze wynoszenie z nich lek-
cji oraz – bycie sobą.
Jedne z  ważniejszych chwil wydarzyły się przy stole. Każdy od-
wiedzany dom wypełniały serdeczność i pozytywna energia, które 
nadal odbijają się echem w moim sercu. Przez wiele tygodni zasta-
nawiałam się, jak to możliwe, że ci Rotarianie – dopiero co pozna-
ni przeze mnie ludzie – mogą się o mnie tak troszczyć? Nauczyłam 
się pokory, poznałam nową kulturę i zrozumiałam, że jedyne, co 
nas różni, to nasze doświadczenia i niekiedy – mylne założenia.
Zyskałam wiele pewności siebie w roli inżyniera. Widziałam, jak 
różne organizacje radzą sobie z problemami i zrozumiałam, że to 
ja jestem najodpowiedniejszą osobą, która może stawić czoła wy-
zwaniom, z którymi boryka się mój kraj. Gdy wróciłam z Niemiec, 
odrzuciłam propozycję awansu, złożyłam wymówienie i zaczęłam 
rozwijać rodzinny interes – czego wcześniej po prostu się bałam.
Jestem dozgonnie wdzięczna mojej rotariańskiej rodzinie. Nie je-
stem pewna czy moi przyjaciele, mentorzy i  rodziny, które mnie 

gościły, wiedzą, że raz na zawsze odmienili moje życie… 
Mam nadzieję, że teraz już wiedzą!
NGSE odmieniło życie Simukai – i twoje też może. Wszy-
scy Rotarianie mogą doświadczyć czegoś podobnego 
w  dowolnym momencie: zachęcam, abyście w  tym mie-
siącu odbyli wirtualną podróż i odwiedzili inny klub pod-
czas ich spotkania online. Zobaczycie, jak różne są kluby 
na całym świecie, spotkacie wspaniałych ludzi i  nawią-
żecie nowe przyjaźnie.
Niech spotkania online zbudują podwaliny nowych zna-
jomości i  gdy wreszcie nastaną lepsze czasy, będziemy 
mogli odwiedzić się osobiście w  ramach Rotariańskiej 
Wymiany Przyjaźni – jest to kolejny fantastyczny pro-
gram, dostępny dla Rotarian w każdym wieku.

Obecnie mamy nieco ograniczone możliwości spotykania się na 
żywo, ale wiemy, że Rotary otwiera możliwości – zawsze. Teraz 
mamy czas na przygotowania, aby po pandemii powrócić z lepszy-
mi niż kiedykolwiek programami wymiany, służąc światu, który 
nie może się doczekać, by znów łączyć ludzi.

By znów
łączyć ludzi

czeRwiec 2021

Simukai 
Matshalaga
Klub Rotaract 
Harare West, 
Zimbabwe
Fot.Samuel Zuder
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Winston Churchill powiedział kiedyś: „Nie boję się przyszłości. 
Wkroczmy w nią, odkrywając jej tajemnice i odsuwając kotary, któ-
re przykrywają to, co nieznane. Stawiajmy kroki pewnie i bez lęku”.
Churchill często wspominał o  „wspólnym kroczeniu naprzód” 
w swoich przemowach. Nie miał innego wyjścia – musiał patrzeć 
w  przyszłość, gdy odważnie prowadził swój naród poprzez prze-
pełnione wojnami karty historii.
Każde pokolenie dziedziczy wyzwania, którym musi stawić czoła. 
My także mierzymy się z  własnymi wyzwaniami, nie przystając 
choćby na moment. W okresie, gdy nie mogliśmy się spotykać, ro-
dziny musiały się izolować, a przedsiębiorstwa walczyły o utrzy-
manie się na powierzchni, my zdołaliśmy postawić wiele kroków 
naprzód w  kilku obszarach naszej działalności. Dzięki grantom 
Fundacji Rotary kluby i dystrykty zrealizowały innowacyjne pro-
jekty, które pomogły lokalnym społecznościom, zmagającym się 
z pandemią. Od marca 2020 r. Fundacja przyznała ponad 34 mi-
liony dolarów na projekty związane z walką z wirusem Covid-19.
Zapotrzebowanie na granty było wysokie. Stały się one tak popu-
larne, że 1 czerwca musieliśmy zaktualizować zasady przyznawa-
nia grantów, aby odpowiednio rozlokować środki i dać możliwość 
przystąpienia do programu większej liczbie dystryktów.
W  tym roku Fundacja Rotary postawiła bardzo odważny krok 
naprzód, przełamując kolejne bariery. Rozszerzyliśmy zakres do-
finansowywanych grantów o  ochronę środowiska, która stanowi 
najnowszy obszar rotariańskich działań podstawowych; wsparli-
śmy również pierwszy program na szeroką skalę , którego celem 
jest drastyczne zmniejszenie przypadków malarii wśród najciężej 
dotkniętych społeczności w Zambii.

Tymczasowo wstrzymaliśmy szczepienia przeciwko polio 
w związku z pandemią, ale wznowimy je już w połowie tego roku. 
Udało nam się również odnieść wielki sukces w ramach naszego 
programu walki o  świat wolny od polio: Światowa Organizacja 
Zdrowia ogłosiła region afrykański wolnym od dzikiego poliowi-
rusa.
Dodatkowo fundacja Otto and Fran Walter Foundation podpi-
sała z  nami porozumienie, w  ramach którego w  pełni sfinansuje 
najnowsze Rotariańskie Centrum Pokoju na Bliskim Wschodzie 
i  w  Afryce Północnej. Dzięki temu Rotary będzie mogło realnie 
wpłynąć na sytuację w regionie, który od dawna nie zakosztował 
długotrwałego pokoju.
Nasze sukcesy potwierdzają, że Rotary działa wszędzie i z ogrom-
ną siłą, a każdy z was jest powodem, dla którego w naszych dzia-
łaniach nie poprzestajemy. W  chwili pisania tego tekstu zebrali-
śmy na koncie ponad 282 miliony dolarów, co znacznie przybliża 
nas do celu 410 milionów. Wszystko, czego dokonaliśmy w  tym 
roku i czego dokonamy w najbliższych latach, jest waszą zasługą. 
W imieniu Fundacji Rotary chciałbym podziękować wam z całego 
serca za to, że dzięki wam Fundacja Rotary – czyli nasz najpięk-
niejszy dar dla świata – wciąż się rozwija.

K.R. Ravindran
Przewodniczący Fundacji Rotary

Czas patrzeć 
w przyszłość

maj 2021

Ilustracja: Luke Wilson
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Rotarianie
tworzą historię

W klasyku „Lawrence z Arabii” Peter O’Toole gra tytułowego T.E. 
Lawrence’a, brytyjskiego naukowca, oficera i autora, który pomógł 
plemionom arabskim w  ich walce o  niepodległość z  Imperium 
Osmańskim.
Lawrence prowadzi grupę beduińskich wojowników przez pusty-
nię, aby wyprowadzić atak z  zaskoczenia na port w  Akabie. Pod 
koniec przeprawy dostrzegają, że Gasim – jeden z  wojowników 
– spadł w  nocy ze swojego wielbłąda. Ale już nastał ranek i  tu-
bylcy pod wodzą Aliego – granego przez Omara Sharifa – mówią 
Lawrencowi, że nie ma sensu po niego wracać, gdyż Gasim praw-
dopodobnie i tak już zmarł przez ogromny upał i nierzadkie burze 
piaskowe. Jeden z żołnierzy mówi wręcz: „Czas Gasima już nad-
szedł. Tak było mu pisane”.
Mimo tego Lawrence postanawia zawrócić i odnajduje konające-
go wojownika na jednej z  wydm. Wracają bezpiecznie do obozu, 
a Ali podaje Lawrencowi wodę. Ten jednak – zanim wziął pierw-
szy łyk – powiedział mu: „Nic nie jest nikomu pisane”.
Ta scena to nie tylko źródło wartościowych cytatów; przedsta-
wia ona również pewną filozofię, która wychodzi naprzeciw fa-
talizmowi – twierdzącemu, że niektóre rzeczy musimy po prostu 
zaakceptować, bo tak działo się od zawsze. Lawrence się na to nie 
godzi. Nic nie jest nikomu zapisane. Jeszcze.
Podobnie jest z  Fundacją Rotary. Jeszcze nie wydostaliśmy się 
z  metaforycznej burzy piaskowej, którą zgotowała nam pande-
mia Covid-19 i  kryzys gospodarczy. Nadal organizujemy akcje 
informacyjne, zapewniamy niezbędne środki ochrony osobistej 
i wspieramy tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu.

Nie wiemy, kiedy staniemy ramię w ramię z naszymi partnerami 
w  walce z  polio i  ogłosimy po raz drugi w  historii, że udało nam 
się całkowicie zwalczyć chorobę, tym razem Covid-19. Ale wiemy 
– dzięki naszej wieloletniej i konsekwentnej pracy – że nastąpi to 
już wkrótce.
A dzięki darowiźnie od Otto & Fran Walter Foundation w wyso-
kości 15,5 mln dolarów możemy również rozpocząć nowy rozdział 
w  historii rozwoju Rotariańskich Centrów Pokoju. Planujemy 
otworzyć nowy ośrodek na Bliskim Wschodzie albo w północnej 
Afryce.
Rotary jest zaangażowane w  tak wiele szlachetnych projektów… 
Tworzymy niekończącą się historię, która inspiruje mnie o wiele 
bardziej niż „Lawrence z  Arabii”. Nie znamy imienia niemowla-
ka, którego życie zostanie ocalone dzięki grantom wspierającym 
projekty dla noworodków i młodych matek; nie znamy też imienia 
dziecka, które z naszą pomocą nauczy się czytać. Gdy wystartują 
te granty, to czy twój Dystrykt – i ty – będziecie w nie bezpośrednio 
zaangażowani?
Nic nie jest nikomu pisane. Sami tworzymy naszą historię.

czeRwiec 2021
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Jak co roku o tej porze dobiega końca kolejna kadencja guberna-
tora Dystryktu. Jest to zwykle czas podsumowań, refleksji i  po-
dziękowań. Dla mnie jako gubernatora, kadencja ta była czasem 
zaszczytnej, lecz niezwykle odpowiedzialnej i  niełatwej służby, 
ponieważ wielu sytuacji przyszło mi doświadczać po raz pierwszy. 
W lipcu 2020 roku, gdy obejmowałem tę funkcję, nie wiedziałem 
jeszcze, jak bardzo zmieni się świat. Byliśmy już, co prawda, świa-
domi pandemii, ale nikt z nas nie miał pojęcia ani o jej skali, ani 
o  tym, jak długo to potrwa, ani też jak jej skutki zmienią naszą 
rzeczywistość. Okazało się, że był to dla nas czas próby. Trudniej 
było się spotykać i  organizować dobroczynne wydarzenia, a  na-
sza działalność wymagała zupełnie innego zaangażowania niż 
dotychczas. Nie wszystkim odpowiadał ten nowy system pracy. 
Jednak czas pokazał, że dla Rotarian nie ma rzeczy niemożliwych. 

Przez ten rok walczyłem o utrzymanie integralności społeczności 
rotariańskiej w Dystrykcie. I mogę powiedzieć, że udało się. Klu-
by podeszły do tego problemu bardzo poważnie i stanęły na wyso-
kości zadania. Wzmocniliśmy członkostwo. Zatrzymana została 
negatywna tendencja z poprzednich lat. Jest nas coraz więcej i wi-
doczne są znamiona, że ten trend się utrzyma. Brawo Kluby!

Podczas mojej kadencji niezwykle ważna była dla mnie młodzież 
z Interact i Rotaract. Starałem się otworzyć dla nich drzwi Rotary 
maksymalnie szeroko. Uważam, że należy wykorzystać ich świeże 
spojrzenie, zapał i  odwagę, ich wiedzę, a  przede wszystkim - ich 
otwartość na świat i na to, co nowe. Ci młodzi ludzie mają niespo-
żytą energię i są gotowi do konkretnych działań. Żeby to wykorzy-
stać, należy adekwatnie reagować na ich oczekiwania. 
Pisząc o  młodzieży nie sposób nie wspomnieć także o  kobietach. 
Biorąc pod uwagę, że kobiety stanowią ponad 50% całej populacji 
na świecie, w Rotary także powinno być ich więcej. Moim zdaniem 
młodzież i kobiety są przyszłością Rotary. Moim zdaniem nie ma 
Rotary bez kobiet!
Nie mam wątpliwości, że dzięki zaangażowaniu wielu z Was, pol-
skich Rotarian, o które prosiłem na początku kadencji, a w szcze-
gólności dzięki Waszym inicjatywom, pomysłom i szybkiej reak-
cji na moje apele, udało się nam wspólnie zrealizować znacznie 
więcej, niż zakładaliśmy. Za to, za wsparcie, współpracę i wyrazy 
sympatii serdecznie Wam dziękuję. 

Najważniejszym wydarzeniem obecnej kadencji były obchody 
90-lecia Rotary w Polsce. W czasie mojej kadencji minęło 90 lat 
od utworzenia pierwszego w  Polsce Klubu Rotary – Warszaw-
skiego Klubu Rotariańskiego. Aby uczcić tę ważną datę, powo-
łałem Komitet Historyczny, na czele którego stanął Aleksander 
Szwarc. Celem tego Komitetu było, m.in. przygotowanie jubile-
uszowej publikacji, w której została przedstawiona historia na-
szego Dystryktu, a także dokonania poszczególnych klubów Ro-
tary.  Dziewięćdziesięciolecie Rotary w Polsce było też motywem 
przewodnim naszej Konferencji Dystryktu. Uroczystości te były 
nie tylko symbolem i wyrazem naszej satysfakcji z osiągnięć 90 
lat historii polskiego Rotary, ale także zwieńczeniem pracy całe-
go zespołu ludzi. 

Dziękuję za doskonałą współpracę Zarządowi, a Past Gubernato-
rom - za cenne rady i wsparcie. Osobne i szczególne podziękowa-
nia składam młodzieży z Interact i Rotaract za ich oddaną służ-
bę podczas tego roku. Kluby wykonały wiele wspaniałej pracy na 
rzecz beneficjentów. Mogliśmy o tym czytać w każdym z poprzed-
nich numerów „Rotary Polska”. 
Wspólnie dążyliśmy do realizacji przyjętych celów. Najważniej-
szym dla mnie jest fakt, że w  natłoku obowiązków i  zadań nie 
umknął nam człowiek. Pokazaliśmy, że wrażliwość na krzywdę 
i  niedostatek jest głęboko zakorzeniona w  sercach Rotarian. Że 
oprócz systematycznie realizowanych projektów klubowych spon-
tanicznie i  z  otwartymi sercami reagujemy na tragedie, które 
dzieją się w  innych zakątkach świata - wspominając chociażby 
naszą pomoc dla mieszkańców Australii czy Indii. Dziękuję Wam 
za ten jakże ważny okres mojego życia, za wielkie wsparcie i zaufa-
nie, jakim obdarzyliście mnie, powierzając funkcję gubernatora. 
Stanowiło to dla mnie wielkie wyzwanie, ogromny zaszczyt i jesz-
cze większą radość. 
Gratuluję Wam i serdecznie dziękuję, że nie ustajecie w trudzie 
wspierania potrzebujących. Życzę Wam, abyście nadal byli tak 
wytrwali w propagowaniu naszej misji, w służbie na rzecz po-
trzebujących, w  pracy na rzecz środowiska polskich Rotarian. 
Przed nami nowa kadencja, nowe wyzwania i  plany. Mojemu 
następcy, gubernatorowi Wojciechowi Wrzecionkowskiemu, 
życzę takiego Waszego wsparcia i  życzliwości, jakich ja do-
świadczyłem. 

Janusz Koziński 
Gubernator Dystryktu 2231

Bardzo 
Wam

dziękuję
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Kochani,
w  bieżącym numerze za-
praszamy do lektury rela-
cji z  cyklicznych wydarzeń 
Dystryktu takich jak PETS 
i  Konferencja Dystryktu. Te-
goroczna Konferencja Dys-
tryktu została połączona 
z  uroczystymi obchodami 
90-lecia Rotary w  Polsce. 
Wielką radością napawa nas 
fakt, że mamy nowy Klub Ro-
tary w  naszym Dystrykcie – 
RC Stargard. W  tym wydaniu magazynu znajdziecie relację 
z charteru i sprawozdanie z wielu działań tego nowopowstałego 
Klubu. Głównym tematem numeru jest przekazanie trzynastu 
koncentratorów tlenu, czterech asystorów kaszlu i  dwunastu 
ciśnieniomierzy zegarowych na rzecz Fundacji Zachodniopo-
morskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Ten 
sprzęt medyczny o wartości 146 tysięcy złotych ufundował RC 
Szczecin w  ramach zrealizowanego we współpracy z  innymi 
klubami Global Grantu.
Życzę miłej lektury.

NR 3 (24), maj-czerwiec 2021
Rada Doradcza

Janusz Koziński – Gubernator Dystryktu 2020-2021
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Kanada
Członkowie Rotary Club of Nanaimo 
z Kolumbii Brytyjskiej i ich przyjaciele 
chwycili za pędzle i namalowali góry, 
ocean, plażę i lasy na liczącym ponad 30 
metrów murze, otaczającym centrum 
pomocy dla osób cierpiących na 
demencję Eden Gardens. Farba i przybory 
kosztowały ok. 800 dolarów, a środki 
pozyskano z kiermaszu książek, który klub 
organizuje co pół roku. – Wiele pokojów 
podopiecznych ośrodka wychodzi 

na mur, a chcieliśmy, żeby i oni mogli 
wyglądać na chociaż skrawek natury – 
mówi Denise Wittkofski, członkini klubu 
i koordynatorka projektu z ramienia 
centrum. Przez ostatnie 20 lat Rotarianie 
z klubu w Nanaimo przekazali ponad 80 
tys. dolarów na Eden Gardens, w tym 
środki potrzebne na otwarcie nowego 
skrzydła centrum pomocy w 2017 r.
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad webber

430 000
u tylu Kanadyjczyków 
powyżej 64 roku życia 

zdiagnozowano demencję

3000 
gatunków roślin 

kwitnących rośnie
na Jamajce

Jamajka
W styczniu członkowie Rotaract Club of 
the University of the West-Indies-Mona 
chwycili za łopaty w ramach projektu, 
realizowanego wzdłuż autostrady 
w rejonie Saint Catherine. Klub posadził 
400 drzew wzdłuż drogi w ramach 
krajowego planu wzbogacenia krajobrazu 
Jamajki o trzy miliony drzew, który 
rozpoczęto w 2019 r. – Posadziliśmy 
hibiskusy, które są naszą narodową 
rośliną, kostliwki oraz różowe i białe 
tabejuje – mówi Joshua Anderson, 
członek klubu Rotaract. W tym samym 
miesiącu klub zorganizował sprzątanie 
plaży, w którym wzięło udział 25 osób 
– Rotaractorów i ich przyjaciół. Z plaży 
zebrano ponad 40 pełnych worków śmieci. 
– Chętnie angażujemy się w projekty, 
które pomagają środowisku, a co za tym 
idzie - lokalnym społecznościom – dodaje 
Anderson.

Club of the University of
the West Indies-Mona

Club of Nanaimo
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Słowenia
Rotary Club of Ljubljana i Dystrykt 
1912 (Macedonia Północna i Słowenia) 
zorganizowały 5 grudnia wirtualny 
koncert z okazji Mikołajek. Show 
wyświetlany był w telewizji publicznej 
podczas godzin największej oglądalności 
i składał się z przebitek poprzednich 
27 corocznych koncertów. Rotarianie, 
Rotaractorzy i przyjaciele uruchomili 

specjalny numer telefonu, przez który 
już od listopada można było wpłacać 
darowizny za pomocą SMS-ów. Zebrali 
ponad 80 tys. dolarów, a większość sumy 
przeznaczyli na zakup komputerów 
i innego sprzętu dla 46 szkół, aby wspomóc 
je w nauczaniu zdalnym. Część pieniędzy 
przekazano też klinice pediatrycznej 
Uniwersytetu w Ljubljanie.

Wyspy Cooka
Na wolnej od koronawirusa Rarotondze, 
największej spośród Wysp Cooka, 
Rotaract Club of Rarotonga zorganizował 
tradycyjny kiermasz Bożonarodzeniowy, 
który obejmował cztery godziny 
występów artystycznych, stoiska 
z jedzeniem i pokaz fajerwerków. Tancerki 
prezentowały tradycyjny taniec ura 
do maoryskich pieśni, zwanych waiata, 
ale można było też usłyszeć popularną 
muzykę współczesną z choreografią 
członków lokalnej społeczności 
filipińskiej. W kiermaszu wzięło udział 
ok. 2000 osób i zebrano 5700 dolarów, 
które zostaną przeznaczone na projekty, 
w szczególności skupiające się na pomocy 
jednej z mniejszych Wysp Cooka – Pa 
Enua.

Hiszpania
Rotary Club of Calvià International już od 
pięciu lat sponsoruje debaty dla uczniów 
w wieku od 14 do 16 lat. Przystosowawszy 
się do warunków covidowych, uczestnicy 
tegorocznej edycji – w zespołach od trzech 
do sześciu osób z międzynarodowych szkół 
ponadpodstawowych – zalogowali się na 
Zooma, aby od października do stycznia 
wypełniać zadania konkursowe w języku 
angielskim. Debaty poruszały bardzo 
aktualne tematy, takie jak „Eksploracja 
kosmosu to marnotrawstwo pieniędzy” czy 
„W erze cyfrowej wolność słowa zanika”.
Grupa 20 wolontariuszy – w większości 

Rotarian – pomagała przy debatach, które 
potem umieszczano na YouTubie. – Poziom 
był bardzo wysoki, a sędziowie mieli trudne 
zadanie przy wyłanianiu zwycięzców – 
mówi członkini klubu, Kate Mentink.

171 000
turystów odwiedziło 

liczące 18 tys. 
mieszkańców Wyspy 

Cooka (2019 r.)

20+ mln
dzieci w Europie 
zagrożonych jest 

ubóstwem

Rotary Polska  |  9

Club of Calvià
International

Club of Rarotonga

Club of Ljubljana
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Od powstania pierwszego klubu przez 
burzliwą historię okresu wojny 

i PRLu, aż po inspirujące projekty, ponow-
ny rozkwit Rotary na terenach Rzeczypo-
spolitej i ogromne nadzieje na przyszłość. 
Konferencja Dystryktalna Rotary Polska 
połączona z  obchodami 90-lecia Rotary 
w Polsce była wyjątkowa.
Z  dnia na dzień polscy Rotarianie coraz 
lepiej radzą sobie z ograniczeniami, któ-
re wymusiła na nas pandemia, ale wirtu-
alne spotkania, streamowanie obrad czy 
kamerki internetowe stały się już naszą 
codziennością. Co więcej postanowi-
liśmy wykorzystać tę niepowtarzalną 
okazję, aby spróbować czegoś nowego, na 
dużą skalę.

Nowe technologie
Tegoroczna Konferencja Dystryktu odby-
ła się online, a  program można było śle-
dzić podczas live’a na Facebooku oraz na 
dwóch kanałach na YouTubie – w  wersji 
polskiej oraz angielskiej dzięki tłumacze-
niu symultanicznemu. Dzięki interneto-
wym komunikatorom video gościliśmy 
również naszych przyjaciół z  zagranicy. 
Dla niektórych klubów było to praw-
dziwie przełomowe rozwiązanie, które 
z  pewnością wykorzystają również po 
pandemii do promocji swoich projektów 
lub interakcji z potencjalnymi członkami 
lub partnerami.

Na początek słów kilka
Swoistą „kwaterą główną” stał się war-

szawski Hotel Intercontinental, skąd 
Gubernator Dystryktu 2231 – Janusz 
Koziński, Trenerka Dystryktu – Angelika 
Przeździęk oraz Past Gubernator Andrzej 
Ludek prowadzili Konferencję. Szczegól-
ne gratulacje należą się właśnie naszej 
Angelice Przeździęk za profesjonalną or-
ganizację oraz przygotowanie całego wy-
darzenia.
Po uroczystym otwarciu Konferencji 
oraz wysłuchaniu hymnu Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Rotary International 
Gubernator Janusz Koziński powitał 
wszystkich znamienitych gości i  oddał 
się krótkiej refleksji na temat początków 
i przyszłości Rotary w Polsce.

Goście z całego świata
Byliśmy niezwykle wzruszeni i  szczę-
śliwi, że podczas Konferencji mogliśmy 
zobaczyć tak wiele przyjaznych twarzy 

z  sąsiadujących Dystryktów, jak również 
Prezydenta Miasta Stołecznego War-
szawy, pana Rafała Trzaskowskiego oraz 
Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza 
Grodzkiego. Obaj panowie podkreślili 
wagę, jaką Rotary odgrywa w  historii RP 
oraz podziękowali za naszą służbę, zarów-
no dla lokalnych społeczności, jak i całego 
polskiego społeczeństwa.
Wśród gości z zagranicy znaleźli się, m.in. 
Prezydent Rotary International, Holger 
Knaack, członkini Zarządu Rotary Inter-
national, Virpi Honkala z RC Raahe (Fin-
landia), Gubernatorka Dystryktu 1462 
(Litwa), Viktorija Trimbel oraz guberna-
torzy i gubernatorki z całej Europy. Dzie-
lili się z  naszymi polskimi Rotarianami 
życzeniami i gratulacjami z okazji jubile-
uszu oraz wspominali wspólne projekty 
i spotkania sprzed lat.

Przyszłość z poszanowaniem 
przeszłości
Prezydent Rotary International Holger 
Knaack skupił się w  swoim wystąpieniu 
na przyszłości z  poszanowaniem prze-
szłości, czyli na wartościach, które „po-
zostają niezmienne w  zmieniającym się 
świecie”. Zwrócił uwagę na tempo zmian, 
jakie zachodzą w  dystryktach na całym 
świecie. Coraz więcej klubów rezygnuje 
ze spotkań przy posiłkach, część spotyka 
się przez Internet – nie z powodu pande-
mii, ale po to, by łączyć się z  członkami 
z całego świata. Wszystkie kluby – trady-
cyjne, satelitarne, e-cluby – mają wspólny 

Jubileuszowa Konferencja Dystryktu 
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Swoistą „kwaterą główną” stał się warszawski Hotel Intercontinental, skąd 
Gubernator Dystryktu 2231 – Janusz Koziński, Trenerka Dystryktu – Angelika 
Przeździęk oraz Past Gubernator Andrzej Ludek prowadzili konferencję

Prezydent Rotary International Holger 
Knaack skupił się w swoim wystąpieniu na 
przyszłości z poszanowaniem przeszłości, 
czyli na wartościach, które „pozostają 
niezmienne w zmieniającym się świecie”
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cel: łączą świat, otwierają nowe możliwo-
ści, służą, by zmieniać życie.
Inkluzywność i różnorodność może stać 
się największą siłą ruchu rotariańskiego. 
Dzięki nim dotrzemy do nowych środo-
wisk, co pomoże nam nie tylko odkryć 
nowe cele humanitarne, ale również – 
wspaniałe liderki i wspaniałych liderów, 
którzy staną na czele lokalnych społecz-
ności oraz klubów Interact, Rotaract 
i Rotary.
Przyszłość Rotary należy do nas. Przy-
szłość Rotary zależy od nas.

Kartki z kalendarza
Dziewięćdziesiąt lat to ogromny kawał 
czasu, a  polskie Rotary przeszło przez 
ten okres wiele zmian – i nadal się zmie-
nia! Ale zawsze warto pamiętać o swoich 
korzeniach i  wartościach, na których 
buduje się fundamenty służby rotariań-
skiej, w czym bardzo pomogły wszystkim 
wystąpienia Przewodniczącego Komite-
tu Historycznego, Aleksandra Szwarca 
oraz PDG Andrzeja Ludka, którzy przy-
gotowali podróż przez 90 lat polskiego 
Rotary – od powstania Warszawskiego 
Klubu Rotariańskiego aż po naszych 
najnowszych przyjaciół ze Stargardu. 
Serdecznie witamy Was w  rotariańskiej 
rodzinie.

Projekty z całej Polski – w pigułce
Po krótkiej przerwie mieliśmy okazję 
zanurzyć się w  wir inspiracji, historii, 
wspomnień i  planów na przyszłość dzię-

ki bardzo interesującemu „Kalejdosko-
powi służby rotariańskiej”. Był to zbiór 
kilkudziesięciu filmików z klubów z całej 
Polski, dzięki którym mogliśmy dokład-
nie przyjrzeć się największym, najcie-
kawszym, a  nawet kultowym projektom 
z  naszego dystryktu, takim jak, Centrum 
Dialogu w  Białej Podlaskiej, regaty w  Gi-
życku, konkurs młodych skrzypków w Lu-
blinie, rotariańska jesień w Bieszczadach 
czy białostocki turniej piłkarski.
Nie zabrakło również filmów od naszych 
młodszych członków – Rotaractorów i In-
teractorów. Opowiadali o  swoich projek-
tach i historii, czym z pewnością zainspi-
rowali niejednego Rotarianina. Zarówno 
DG Janusz Koziński, jak i  Prezydent RI 
Holger Knaack bardzo ciepło wyrażali się 
o Rotaractorach i Interactorach oraz pod-
kreślali ich wagę w tworzeniu przyszłości 
Rotary.

Podsumowanie kadencji 2019/20
Kolejnym punktem programu było pod-
sumowanie kadencji 2019/20 przez Past 
Gubernator Małgorzatę Wojtas, która poza 
licznymi podziękowaniami przypomnia-
ła nam o tym, jak polski Dystrykt poradził 
sobie w tym wyjątkowo trudnym roku, gdy 
cały świat stanął do góry nogami.
Mimo zupełnie nowych warunków, Ro-
tarianie, Rotaractorzy i  Interactorzy nie 
zaprzestali swojej służby, a  wręcz prze-
ciwnie – wzmocnili ją, skupiając się na 
pomocy najbardziej poszkodowanym 
przez pandemię, walcząc z wykluczeniem 

cyfrowym, zaopatrując szpitale w  sprzęt 
medyczny oraz kontynuując swoją misję 
zgodnie z  mottem: „Służba innym ponad 
korzyść własną”.

Krok za krokiem – naprzód
Konferencję zakończyło wystąpienie DG 
Janusza Kozińskiego, który w wyjątkowy
sposób uhonorował Rotarian, od samego 
początku związanych z ruchem rotariań-
skim w Polsce. Wyróżnienia z pewnością 
dodadzą im jeszcze więcej sił, by wiedzą, 
doświadczeniem i pasją wspierali swoich 
młodszych kolegów i  młodsze koleżanki 
w pełnieniu rotariańskiej służby.
Gubernator podziękował klubom, Rota-
rianom i  Rotaractorom za ogromne za-
angażowanie. Rotary na świecie bardzo 
różnie zareagowało na pandemię. Część 
klubów zamroziło działalność, a  spo-
tkania – nawet te wirtualne – odbywały 
się jedynie sporadycznie. Jednak polscy 
Rotarianie stanęli na wysokości zadania 
i  wykorzystali dostępną technologię, aby 
kontynuować projekty i  łączyć się z  Ro-
tarianami z całej Polski, a nawet z zagra-
nicy. Dowodem na to może być również 
fakt, że pierwszy raz od kilku lat możemy 
pochwalić się wzrostem członkostwa na 
koniec roku rotariańskiego.
Skoro tak wiele udało nam się zrobić 
podczas pandemii, to pomyślcie tylko, co 
polskie kluby Rotary, Rotaract i  Interact 
zrobią, gdy już pokonamy Covid.
Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC 
Warszawa Józefów
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17 lutego 1931 roku pierwszym Prezydentem 
pierwszego klubu Rotary w Polsce - 
Warszawskiego Klubu Rotariańskiego, 
został Piotr Drzewiecki Prezes Ligi Polskiej 
i Prezydent Warszawy w latach 1917-1921.
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W  weekend 16-18 kwietnia 2021 
roku odbyło się już drugie w  hi-

storii naszego Dystryktu szkolenie PETS 
w  formule online i  pomimo świetnego 
przygotowania prelegentów oraz dosko-
nałej organizacji wszyscy mamy nadzieję, 
że przyszłoroczne szkolenie nowych Za-
rządów przeprowadzimy na żywo. 
Sesję szkoleniową otworzyła Trener Dys-
tryktu 2231, Angelika Przeździęk, która 
już na samym początku przygotowała dla 
wszystkich niespodziankę. Zamiast nut 
dobrze znanego hymnu Rotary Interna-
tional uczestnicy PETS mieli okazję wy-
słuchać „Kantatę Rotariańską”. Już wtedy 
można było wyczuć, że tegoroczna sesja 
szkoleniowa będzie wyjątkowa.
Kolejnym punktem programu było przed-
stawienie Gubernatora Elekta, Wojciecha 
Wrzecionkowskiego, którego sylwetkę 
przybliżył nam jego klubowy kolega, Ire-
neusz Iwański, a  sam Gubernator Elekt 
opowiedział o  szkoleniu Gubernatorów, 
w  którym brał udział i  wyjaśnił, co kry-
je się za hasłem przyszłorocznego Pre-
zydenta RI, Shekhara Mehty: „Serve to 
change lives” (PL: „Służąc, zmieniaj ży-
cie”). To właśnie te słowa będą inspiro-
wać nasze projekty w  roku rotariańskim 
2021/22.

Zmiany w Fundacji Rotary
Ludzie, firmy, organizacje i  stowarzysze-
nia zmuszone były wprowadzić zmiany 
w  wyniku pandemii, która wpłynęła na 
każdą sferę naszego życia. Również Fun-
dacja Rotary postanowiła dostosować 
regulaminy finansowania global grantów 
w  związku z  sytuacją covidową. O  tych 
niezwykle istotnych zmianach poinfor-
mował nas Przewodniczący Komitetu 
Rotary Foundation, Janusz Potępa. Jeśli 
planujecie realizację projektu w  ramach 
global grantu, na pewno powinniście zak-
tualizować swoją wiedzę w tym temacie!

Idzie nowe – również wirtualnie
Tradycyjnie część PETS przeznaczona 
była na omówienie spraw związanych 
z  rotariańską młodzieżą. Rotaract i  Inte-
ract z  roku na rok realizują coraz ambit-
niejsze projekty, pozostając jednocześnie 
wierni rotariańskim zasadom współ-
pracy. Młodzi chcą uczestniczyć w  życiu 
Rotary, o  czym świadczyć może fakt, że 
na PETS obecni byli przedstawiciele pol-
skich klubów Rotaract oraz Interact.
„Powiewu świeżości” doświadczymy 

również w  świecie wirtualnym. Nową 
szatę i funkcjonalności Rotary Club Cen-
tral przedstawił Sekretarz Dystryktu, 
Greg Gregorczyk. Portal pozwala na au-
tomatyzację wielu procesów związanych 
z  zarządzaniem klubem Rotary oraz ge-
neruje czytelne grafiki, przedstawiające 
statystyki dotyczące różnych parame-
trów Waszych klubów, np. liczby członkiń 
w stosunku do członków.

Rotary od dobrej strony
Dorota Wcisła, Przewodnicząca Komi-
tetu ds. PR i  Redaktor Naczelna „Rotary 
Polska”, podkreślała wagę tzw. „dobrego 
PR-u”. Rozważnie prowadzone działania 
pozwolą Waszemu klubowi dotrzeć do 
większej liczby potencjalnych członków, 
ale i  partnerów czy darczyńców, dzię-
ki którym zrealizujecie kolejny projekt 
z  o  wiele większym rozmachem. Redak-
cja „Rotary Polska” zachęca czytelników 
do aktywnego współtworzenia magazy-
nu poprzez wysyłanie materiałów m. in. 
ze zrealizowanych projektów – artykuł 
i  zdjęcia to wspaniałe narzędzia promo-
cyjne, za pomocą których możemy po-
dziękować sponsorom za ich hojność.

Przyszłe spotkania – już na żywo
Na ten moment czekamy z  niecierpliwo-
ścią. Kiedy odbędzie się konferencja lub 
spotkanie, które pozwoli nam na żywo 
spotkać się z  Rotariankami i  Rotariana-
mi z naszego Dystryktu lub z innych kra-
jów? Opowiadał o  tym Mark Krawczyń-
ski, Przewodniczący Komitetu Promocji 
Konwencji RI. Mamy nadzieję, że sko-
rzystaliście z  promocyjnej rejestracji na 

tegoroczną Wirtualną Konwencję Rotary.
Jeśli nie, to nadal obowiązuje atrakcyjna 
cena 65 dolarów.
Nieco bardziej lokalnie podeszła do tema-
tu Krystyna Baj-Pawluk z  Klubu Rotary 
Gorzów Wielkopolski, która zdradziła 
nam więcej szczegółów na temat nadcho-
dzącej Konferencji Dystryktalnej. Przy-
pominamy, że odbędzie się ona w Lubnie-
wicach. 

Szukacie pomysłów? 
Na zakończenie tegorocznego PETS 
przedstawione zostały ogólnodystryktal-
ne projekty i  inicjatywy, w  które zaanga-
żować może się każdy – jako klub lub in-
dywidualnie. 
Jednym z nich był dobrze wszystkim zna-
ny projekt Rotaractu „END FOOD WA-
STE NOW”, który realizujemy z  siecią 
sklepów Biedronka – polskie kluby prze-
kazały potrzebującym żywność o  war-
tości prawie miliona złotych… a  projekt 
trwa nadal.
Możecie też zaangażować się w  akcję 
„ABC Ekonomii”, realizowaną wspólnie 
z  Fundacją Czepczyńskich. W  ramach 
projektu zapewniamy dzieciom dostęp 
do materiałów edukacyjnych z  zakre-
su ekonomii, co pozwoli im świadomie 
i odpowiedzialnie dysponować oszczęd-
nościami.
Wreszcie – nie zapominajmy o  licznych 
„Fellowships”, do których możecie dołą-
czyć. To grupy Rotarian, Rotaractorów 
i  Interactorów, których łączą wspólne 
pasje i  zainteresowania. Gorąco zachę-
camy do dołączenia do jednego z licznych 
Fellowships, gdyż Rotary to o  wiele wię-
cej niż tylko organizacja humanitarna. 
To przyjaciele, których możecie odnaleźć 
w każdym miejscu na świecie. 

Doładowani wiedzą
PETS to solidna dawka wiedzy dla no-
wych zarządów, ale i doświadczeni Rota-
rianie z  powodzeniem mogli wyciągnąć 
kilka ciekawostek, które pozwolą im ak-
tywniej uczestniczyć w  życiu ich klubu 
i naszego Dystryktu.
To również wspaniała okazja, żeby spo-
tkać się z  przedstawicielami klubów 
z całej Polski – poznać nowe twarze i na-
wiązać kontakty, które przerodzą się 
w potencjalną współpracę przy kolejnych 
pomocowych projektach.
Rafał Tondera, RC Warszawa
Józefów i RAC Warszawa

PETS 2021 – Służąc zmieniaj życie

Gubernator Elekt Wojciech Wrzecionkowski, 
RC Olsztyn Sc
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Pierwsze spotkanie informacyjne 
odbyło się w  lipcu 2019 roku z  mo-

jej i  Grzegorza Kotyńskiego inicjatywy. 
Potem odbyliśmy szereg innych spotkań 
z  osobami, z  którymi chcieliśmy stwo-
rzyć taki klub. Gdy zebraliśmy już gru-
pę zaczęliśmy się regularnie spotykać. 
Wtedy to zarejestrowaliśmy się w  KRS 
i  ostatecznie w  kwietniu 2021 staliśmy 
się oficjalnie Klubem Rotary Stargard. 
Jest to pierwszy Klub Rotary w  powo-
jennej historii naszego miasta. Grupa 
założycielska liczy 8, a klub 20 osób.
Pomimo, że jesteśmy młodym klubem to 
mamy na swoim koncie szereg udanych 
akcji. Najważniejsza z  nich to pomoc 

w  rehabilitacji 7-letniej Julki z  pora-
żeniem kończyn której ufundowaliśmy 
turnusy i  rehabilitację oraz zakup nie-
zbędnego sprzętu. Mamy nadzieję, że 
po pewnym czasie Julka będzie mogła 
o  własnych siłach stanąć na nogi i  zro-
bić pierwszy krok. 
Ufundowaliśmy także stypendium dla 
młodej trębaczki - uczennicy Szkoły 
Muzycznej w  Stargardzie. Wsparliśmy 
również organizację Ogólnopolskich 
Mistrzostw Młodzików w Zapasach.  
Nasze dotychczasowe działania nie były 
skierowane tylko do społeczności lo-
kalnej. Pomogliśmy też w  leczeniu pol-
skiego przewodnika turystycznego we 

Lwowie oraz wsparliśmy polską szkołę 
na Litwie.
Naszym klubem wprowadzającym jest 
RC Szczecin. Jest to także klub, z  któ-
rego się wywodzę i miałem zaszczyt być 
prezydentem w  kadencji 2018 - 2019. 
Zostałem także wybrany na charter Pre-
zydenta naszego klubu.
Spotkanie charterowe odbyło się w dniu 
4 czerwca 2021 roku. Wziął w nim udział 
Gubernator Dystryktu Janusz Koziński. 
Cotygodniowe spotkania odbywają się 
we wtorki o godz. 18.00 w Miejskim Bro-
warze Stargard.
Tomasz Brejdak, Charter Prezydent 
RC Stargard

Mamy już na swoim koncie
szereg udanych akcji
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Członkowie RC Stargard podczas charteru Klubu

Gubernator Janusz Koziński wręcza kartę charterową 
prezydentowi RC Stargard Tomaszowi Brejdakowi

Charter Prezydent RC Stargard Tomasz Brejdak i Gubernator 
Dystryktu Janusz Koziński przed miejscem spotkań Klubu

RC STaRgaRD - noWy KLuB W DySTRyKCiE 2231
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Trzynaście koncentratorów tlenu, 
cztery asystory kaszlu oraz dwa-

naście ciśnieniomierzy zegarowych 
otrzymała Fundacja Zachodniopomor-
skie Hospicjum dla Dzieci i  Dorosłych 
w  Szczecinie. Ten sprzęt medyczny war-
tości 146 tysięcy złotych ufundował RC 
Szczecin w  ramach zrealizowanego we 
współpracy z  innymi klubami Global 
Grantu nr GG2099379.
We wrześniu 2019 r. w  RC Szczecin po-
jawił się pomysł, by zorganizować kolej-
ną pomoc dla Hospicjum. Członkowie 
klubu postanowili zrealizować projekt 
pod nazwą „Sprzęt medyczny dla prze-
dłużenia życia i  polepszenia jego kom-
fortu”. Global Grant dla Hospicjum był 
międzynarodową akcją, w  której RC 
Szczecin, wspólnie z klubami zagranicz-
nymi z Niemiec (RC Ueckermuende Pa-
sewalk- Stettiner Haff, RC Bernau bei 
Berlin, RC Brandenburg/Havel, RC Lu-
dwiglust, RC Prenzlau, klubem z Węgier 
(RC Budapest – Margitsziget), klubami 
z Polski (RC Bydgoszcz Brda, RC Kosza-
lin, RC Wolsztyn) i Dystryktami z Polski 
i z Niemiec oraz przy udziale Rotary Fo-
undation udało się zebrać kwotę 146 tys. 
PLN. W dniu 24 marca 2021 r. w oficjal-
nym przekazaniu sprzętu medycznego 
dla Hospicjum ze strony RC Szczecin 
uczestniczyli prezydent RC Szczecin 
Zbigniew Najmowicz oraz dwaj past pre-
zydenci – Mirosław Moroz i  Remigiusz 
Kowalski. Sprzęt medyczny podarowany 
przez RC Szczecin trafił do Hospicjum 
w  najbardziej potrzebnym momencie, 
w okresie pandemii, która mocno ograni-

czyła możliwości pozyskiwania wsparcia 
z różnych stron.
Od 2006 roku Fundacja Zachodniopo-
morskie Hospicjum dla Dzieci i  Doro-
słych w Szczecinie działa na rzecz pacjen-
tów cierpiących z  uwagi na nieuleczalne 
i  terminalne schorzenia, którym świat 
medycyny nie jest w  stanie wiele zapro-
ponować. Sprawowanie 24-godzinnej 
opieki, wspieranie socjalne czy zapew-
nienie specjalistycznego sprzętu medycz-
nego, to elementy o wielkim znaczeniu dla 
rodzin hospicyjnych. Szczególnie sprzęt 
medyczny umożliwiający pozostawanie 
dzieci w swoich miejscach zamieszkania. 
Jego cena przekracza możliwości finan-
sowe przeciętnej rodziny znajdującej się 
pod opieką Hospicjum. Inne zobowiąza-
nia, konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem, uniemożliwia częstokroć pra-
cę zawodową obojga rodziców. I wówczas 
wsparcie ze strony Hospicjum okazuje się 
bezcenne. Ale Hospicjum nie jest w stanie 
realizować wszystkich zakupów sprzęto-
wych samodzielnie. Środki przekazywane 
na sprawowanie opieki przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia zawsze są za małe, 
muszą być uzupełniane i  to w  wysokim 
procencie dodatkowymi kwotami przeka-
zywanymi przez ludzi o wielkich sercach.
Wszelkie dary uzupełniające zasoby 
sprzętowe Hospicjum pozwalają na re-
alizowanie opieki nad pacjentami na po-
ziomie odpowiadającym ich potrzebom. 
W  tym momencie pod opieką Fundacji 
znajduje się prawie 180 osób, w tym wielu 
z nich wymaga takiego właśnie sprzętu.
RC Szczecin od piętnastu lat wspiera Ho-

spicjum. Już na samym początku w 2006 r.  
została zorganizowana akcja charytatyw-
na z której dochód w wys.  32 tys. zł został 
przekazany na dofinansowanie zakupu 
pierwszego samochodu osobowego dla le-
karzy i personelu medycznego Hospicjum. 
Kolejny rok to duża akcja całego klubu RC 
Szczecin – wielki koncert (luty 2008 r.) 
i  występ Gordona Haskela znanego gita-
rzysty i muzyka m. in. Zespołu King Crim-
son. Klub zebrał wówczas i  przekazał do 
Hospicjum kwotę 81 tys. zł, która została 
przeznaczona na zakup sprzętu medycz-
nego dla ratowania małych podopiecz-
nych. Lata 2009-2012 to zakup kolejnego 
sprzętu (asystory kaszlu, pompy infuzyjne 
i  inne) na wartość ok. 91 tys. zł. W  latach 
2006–2012 RC Szczecin przekazał na za-
kup aparatury medycznej ok. 205 tys. zł.
Dodatkowo jesienią 2007 r. powstała 
w  naszym klubie idea wsparcia rodzin 
hospicyjnych, które opiekując się nieule-
czalnie chorymi dziećmi potrzebowały 
pomocy, szczególnie w okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia. Tak zrodziła się akcja, 
która trwa nieprzerwanie do dziś. Święta 
Bożego Narodzenia w  2020 r. już po raz 
czternasty, objęte były akcją pomocy bied-
nym rodzinom i ich dzieciom,  którym do-
starczyliśmy różne towary takie jak pro-
dukty żywnościowe pierwszej potrzeby, 
chemię gospodarczą, ale także świąteczne 
produkty, słodycze, owoce i inne niezbęd-
ne na świątecznym stole za kwotę ok. 50 
tys. zł. Łącznie przez czternaście lat RC 
Szczecin kupił towary spożywcze i  che-
mię gospodarczą na kwotę ok. 280 tys. zł.
Mirosław Moroz, RC Szczecin

Sprzęt medyczny dla Hospicjum
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Trzynaście koncentratorów tlenu, cztery asystory kaszlu oraz dwanaście ciśnieniomierzy zegarowych otrzymała Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla 
Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Ten sprzęt medyczny wartości 146 tysięcy złotych ufundował RC Szczecin w ramach zrealizowanego we współpracy z innymi 
klubami Global Grantu

RC SzCzECin



16  |  rotary.org.pl

W sobotę, 17 kwietnia 2021 roku, 
swoją uroczystą premierę miała 

książka „Rotary – świat – Polska - Olsztyn”, 
przygotowana z okazji 30-lecia RC Olsztyn 
pod redakcją Ireneusza Iwańskiego.
To nie tylko książka o  klubie. To opo-
wieść o ludziach z pasją, zaangażowanych 
i  chcących zmienić świat na lepsze. Ro-
tary zrzesza takie osoby i  pokazuje nam, 
że nie ma rzeczy niemożliwych. Książka 
przybliża nam historie postaci, które mia-
ły znaczący wpływ na powstanie klubów 
Rotary na świecie i w Polsce. Wśród nich 
są, między innymi Paul Harris czy Marcel 
Stefański. Poza obszernym opisem histo-
rii działalności klubu w wydaniu możemy 
znaleźć bardzo ciekawy wykład redaktor-
ki hrabiny Marion Dönhoff, który wygło-
siła na spotkaniu w 1991 roku.

Z innej perspektywy
Możemy poznawać historię organizacji 
z  perspektywy świata, Polski i  wszyst-
kich członków RC Olsztyn, a  to czyni ją 
niewątpliwie wyjątkową. Książka ma 248 
stron, oprawa twarda z  drukiem 3D, pa-
pier kreda. Została wydana w języku pol-
skim i angielskim.
W  książce wymienione są nazwiska pra-
wie pół tysiąca Rotarian ważnych w  hi-
storii naszego Dystryktu i całego rotariań-
skiego ruchu.

Jak powstała okładka?
To zdjęcie wykonane przez leśników 
z  nadleśnictwa Wipsowo niedaleko 
Olsztyna. Ponad 20 lat temu sadziliśmy 
las i  wówczas wpadliśmy na pomysł by 
„zasadzić” napis Rotary.  Leśnicy wyty-
czyli plan i  zdecydowali, że napis będzie 
ze świerków a  tło z  brzóz i  dębów. Tym 
sposobem wyrósł napis widoczny najle-
piej późną jesienią, gdy na drzewach „tła” 
utrzymują się zabarwione na brązowo li-
ście. Latem oczywiście cały drzewostan 
jest zielony i napis jest niewidoczny.

Historia polskiego Rotary… 
opisana przez PDG Bohdana Kurowskie-
go w  szkicu „Dyplomacja Obywatelska” 
To tekst, który autor pisał latami. Został 
członkiem Rady Legislacyjnej RI, często 
bywał także w  Evanston z  powodów ro-
dzinnych. Podczas pobytów w USA sporo 

|   RotARY w DYstRYKCIe

Książka „Rotary – Świat – 
Polska – olsztyn”
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Na zdjęciu Marga i John Hewko - Sekretarz Generalny Rotary International z książką

To nie tylko książka o klubie. To opowieść o ludziach z pasją, 
zaangażowanych i chcących zmienić świat na lepszy

RC oLSzTyn
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Największy w  Polsce klub Rotary – 
RC Olsztyn doczekał się pięknego 

jubileuszu 30-lecia istnienia. Organi-
zacja takiego wydarzenia nigdy nie jest 
prostą sprawą, a w czasach pandemii to 
zadanie wyjątkowe. Ale można to zrobić 
prosto, skromnie, tak by całość energii 
włożyć w  działania, które będą służyć 
innym.
Spotkanie jubileuszowego olsztyńskie-
go klubu Rotary odbyło się w  siedzibie 
Aeroklubu Warmińsko- Mazurskiego, 
z  którym RC Olsztyn współpracuje od 

lat organizując największą majówkę ro-
tariańską w kraju.
Spotkanie było okazją do podziękowa-
nia koledze Ireneuszowi Iwańskiemu za 
ogromny wkład pracy przy wyjątkowej 
książce opisującej historię klubu, ale też 
Rotary w  Polsce. Podziękowano również 
koleżance Małgorzacie Śmieszek-Lesz-
czyńskiej za wspaniałą sesję portretów 
członków klubu, które można znaleźć 
w książce.
Dwóch kolegów, którzy są z  nami od za-
wsze, czyli Henryk Kamiński i Jan Dębek 

odebrało Honorowe Członkostwo. A  Gu-
bernator Elekt Wojciech Wrzecionkowski 
wspominał początki klubu, jego czarter 
i opowiedział anegdoty z tym związane.
To spotkanie uwieczniliśmy pamiątko-
wym zdjęciem, które wykonał również 
nasz klubowy kolega Jarek Kowalski, pi-
szący te słowa.
I obyśmy mogli się w takim składzie i do-
brym zdrowiu spotkać na kolejnych ju-
bileuszach i cieszyć z kolejnych dobrych 
działań na rzecz lokalnej społeczności.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

czasu poświęcał na wertowanie archi-
wum RI. Na tej podstawie opisał historie 
utworzenia klubów Rotary w  przedwo-
jennej Polsce i  losy powrotu organizacji 
po II Wojnie Światowej. To jak dotych-
czas jedyna taka praca i podstawowe źró-
dło wiedzy o historii polskiego Rotary. To 
wydanie wzbogacone jest o tłumaczenie 
na język angielski, jakie wykonała córka 
autora dr Joanna Kurowska, naukowiec 
z  Uniwersytetu w  Chicago. Tekst jest 
także okraszony dodatkowymi zdjęciami 
z działalności przedwojennego Rotary, ja-
kie znalazłem w  Narodowym Archiwum 
Cyfrowym w czasie, kiedy przygotowywa-
łem książkę „Prawdziwa historia Burszty-
nowej Komnaty i Ericha Kocha”.

Zbieranie materiałów 
i sprawozdań z działalności
Często kluby sporo robią a  zapomina-
ją o  archiwizacji swojej działalności. 
Naszym pomysłem na to jest – pisanie 
książek co dziesięć lat. Pierwsza była cie-
niutka, druga już nieco bardziej opasła 
a  trzecia jest oczywiście najokazalsza. 
Łatwiej jest „dopisywać” kolejne dekady 
niż odtwarzać z  pamięci swoje działania. 
Książka stanowi więc, w części opisującej 
działalność klubu, rodzaj sprawozdania 
z  działalności podzielonego na poszcze-
gólne części aktywności rotariańskiej. 
Ciekawostką jest fakt, że już 20 lat temu 
Bohdan Kurowski, we wstępie do pierw-
szej książki wytyczył kolejność pracy 

redaktorów książek. Na dziesięciolecie 
sam był redaktorem, na dwudziestolecie 
wskazał Tomasza Srutkowskiego i  dalej 
mnie….

System sprzedaży książki
Klub na swojej stronie internetowej uru-
chomił zakładkę https://rotary.olsztyn.pl/
kup-ksiazke-buy-our-book/
Dzięki formularzom tam zamieszczonym 
książkę można kupić, wspierając tym sa-
mym działanie klubu. System pozwala na 
sprzedaż do każdego kraju świata i wpłatę 
w lokalnej walucie danego kraju. Książka 
kosztuje 130 zł – to odpowiednik około 30 
$ plus koszty wysyłki pocztowej.
Ireneusz Iwański, RC Olsztyn
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Jubileusz 30-lecia RC olsztyn

Spotkanie jubileuszowego olsztyńskiego klubu Rotary odbyło się w siedzibie Aeroklubu Warmińsko- Mazurskiego, 
z którym RC Olsztyn współpracuje od lat organizując największą majówkę rotariańską w kraju

RC oLSzTyn
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Wirtualne webinaria 
Epidemia nałożyła na nas różne ograniczenia, w tym również te 
związane ze spotkaniami i  z  zapraszaniem gości. RC Białystok 
wykorzystał jednak tę niecodzienną sytuację jako szansę do zor-
ganizowania spotkań online z ciekawymi ludźmi. Do przeprowa-
dzenia szkoleń w formie online zaproszono ekspertów z najwyż-
szej półki.
Podczas tych spotkań nie tylko mogliśmy usłyszeć skondenso-
waną dawkę wiedzy na dany temat, ale też nawiązać bezpośredni 
kontakt z osobami, które z różnych powodów nie zawsze są dla nas 
dostępne. Wyjątkowo budujący był fakt, że wszyscy goście chętnie 
przyjęli zaproszenia na spotkania. W każdym wydarzeniu wzięło 
udział od 20 do 40 osób, a nagrania oglądało nawet kilkadziesiąt 
użytkowników Facebooka czy LinkedIna.
Webinaria miały jednak jeszcze jeden ważny cel – chodziło o to, 
aby działalnością Rotary zainteresować ludzi spoza kręgu na-
szych znajomych, pokazać tę organizację i jej idee osobom, które 
do tej pory nie zetknęły się z nią bezpośrednio. Jest to o tyle ważne, 
że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę obecności Rotary w Pol-
sce, a tegoroczne motto brzmi „Rotary otwiera możliwości”.
Cykl spotkań online rozpoczął entuzjasta innowacyjnych metod 
związanych z  projektowaniem i  rozwiązywaniem technicznych 
problemów, założyciel Akademii Inżyniera Innowacji i  Optyma-
lizacji, Michał Hałas. Drugim wykładowcą był Artur Guła, autor 
książki „Fascynujący świat przywództwa”, który poruszył temat 
bardzo ważny i aktualny. Dowiedzieliśmy się, m.in. kim jest lider 
i  jakie powinien mieć cechy. Poznaliśmy symboliczną drogę do 
przywództwa oraz narzędzia, które są potrzebne do osiągnięcia 
pozycji lidera. Następnie mieliśmy mocne „uderzenie” artystycz-
ne. Nasza koleżanka, Małgorzata Karczmarzyk z RC Gdynia Or-
łowo, wykładowczyni ASP w  Gdańsku oraz artystka-malarka, 
opowiedziała nam o  terapii sztuką, a  Kamila Sitak, architektka 
wnętrz i  artystka malarka z  RC Białystok o  tym, dlaczego warto 
rozmawiać i zaprzyjaźnić się z projektantem wnętrz.
Po bloku artystycznym skupiliśmy się na tym, nad czym w Rota-
ry ciągle musimy pracować, czyli na budowie naszego wizerunku 
w mediach społecznościowych. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodo-
wą, ale również dla tych, którzy chcą nauczyć się, jak wykorzysty-

wać nowoczesne narzędzia do budowania własnej marki. O tym, 
jak zaistnieć na LinkedIn, opowiadała nam Monika Gawanowska, 
trenerka oraz strateg biznesu. Mówiła, m.in. o tym, jak stworzyć 
profil, wyjaśniała, co jest ważne, a czego powinniśmy unikać, opo-
wiedziała o różnicach pomiędzy mediami, zasięgami itp. 
O budowaniu swojej wartości w sieciach społecznościowych mó-
wiła z  kolei Marta Olesiak, właścicielka firmy szkoleniowej MO 
Company, a rozwój kariery zawodowej w formie projektu „krok po 
kroku” zaprezentował nam Jan Duniec, partner zarządzający Sta-
ton Chase. Proste metody i istotne punkty zarządzania projektami 
przedstawił ekspert IPMA oraz wykładowca Politechniki Śląskiej, 
Seweryn Tchórzewski.
W kolejnym webinarze skoncentrowaliśmy się na emocjach, któ-
re mogą nas wspierać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. O tym, co 
jest ważne w procesie rekrutacji i jak odpowiadać na pytania, by 
dać się poznać od jak najlepszej strony mówiła międzynarodowa 
ekspertka z  dziedziny zarządzania kadrami, Agnieszka Ert-E-
berdt. Opowiedziała także o różnicach pomiędzy różnymi kultu-
rami, co ma duże znaczenie, jeśli chcemy pracować dla międzyna-
rodowych organizacji.
Na zakończenie Letniej Akademii zaplanowaliśmy dwóch cieka-
wych mówców. Jednym z nich był Grzegorz Turniak – człowiek, 
którego w Polsce zna chyba każdy, nasz mistrz networkingu, zaj-
mujący się mediami społecznościowymi. Grzegorz opowiedział 
nam o tym, co jest ważne przy korzystaniu z LinkedIn, a ostatnim 
guest speakerem był Charles Ruffolo, autor kilku międzynarodo-
wych hitów książkowych dotyczących networkingu, dzięki któ-
rym zdobył przydomek NetworKing.
Tomasz Michalik, RC Białystok

RC BiałySToK

Poszanowanie wody to nasz cel
Grant Globalny „Rotary Hands Across Water” zakończył się dużym 
wydarzeniem on-line, w którym wzięło udział 375 uczestników.
Cel tego programu to zapewnienie uczniom szkół średnich i gim-
nazjów międzykulturowej edukacji inspirowanej tematyką wody 
– jej poszanowania. Cztery szkoły z Polski:
•	 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie sponsoro-

wana przez RC Toruń,
•	 Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników 

Amerykańskich w  Warszawie sponsorowane przez War-
szawski Klub Rotariański,

•	 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3 im. dr. H. 
Jordana sponsorowany przez RC Łódź

•	 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstancinie-Jeziorna sponso-
rowana przez RC Warszawa Konstancin,

oraz dwie szkoły z  Litwy pod patronatem RC Warszawa Kon-
stancin:
•	 Gimnazjum Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija 

Vilniaus g. 43, LT-18177 Pabradė, Švenčionių sponsorowa-
ne przez RC Soleczniki,

•	 Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, sponsoro-
wane przez RC Soleczniki,

nawiązały bezpośrednie kontakty bilateralne ze swoimi odpo-
wiednikami w Izraelu.
Podsumowanie dotychczasowych rezultatów odbyło się 17 marca 
2021 roku, on-line z udziałem 375 przedstawicieli szkół, klubów 
sponsorujących i  instytucji wspierających ten projekt.  Szkoły 
partnerskie będą kontynuować współpracę w kolejnych latach.
PDG Jerzy Korczyński, RC Łódź

RC łóDź
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Wystawa w Białymstoku
18 września 2020 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej (OiFP)  
odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej RZECZYWISTE ≠ 
RZECZYWISTE. POJEDYNEK NA WSPÓŁCZESNOŚĆ, pod-
czas której prezentowane były prace dwóch Rotarian: Pawła 
Sadaja z RC Warszawa-Żoliborz i Jerzego Macieja Koby z RC 
Łódź.
Klub Rotary Białystok - z  pomocą koleżanek i  kolegów z  klu-
bów Biała Podlaska, Łódź i klubów warszawskich - zainicjował 
powstanie Wspólnoty Rotarian Artystów (International Arts 
Fellowship of Rotarians). Chcielibyśmy, aby nasza organiza-
cja była bardziej rozpozna-
walna - zarówno w  kręgach 
Rotary, jak i  w  miastach, 
w  których działa. Możemy 
to osiągnąć poprzez wspól-
ne działania, organizację 
imprez promujących sztukę 
czy spotkania z artystami. 
Okres epidemii Covid, 
z oczywistych przyczyn, nie 
sprzyjał realizacji naszych 
planów, ale nie poddaliśmy 
się i  kiedy tylko sytuacja 
nam pozwoliła, wraz z  nie-
zawodną Joanną Dolecką 
z  OiFP ECS postanowili-
śmy zrealizować projekt 
wystawy prac naszych ko-
legów – artystów-fotogra-
fów z  klubów Rotary Łódź 
i Warszawa Żoliborz. Paweł 
Sadaj i  Jerzy Koba należą 
do grupy inicjatywnej na-
szej Wspólnoty Rotarian 
Artystów. Prawdziwym 
wyzwaniem były ramy cza-
sowe, narzucone przez sy-
tuację, chcieliśmy bowiem 
zdążyć z  naszą wystawą 
przed premierą musicalu 
„Jesus Christ Superstar” 
w  Operze Podlaskiej. Jed-
nak obecność Jurka i Pawła 
gwarantowała wydarzenie 
na najwyższym możliwym 
poziomie, więc pomimo na-
piętego programu wszystko 
udało się zorganizować.
Wystawa okazała się sukcesem, a  przesądziła o  tym, m.in. 
wyjątkowa koncepcja połączenia dwóch – pozornie zupełnie 
różnych – kolekcji artystycznych fotografii. Opiera się ona na 
swoistej synergii cyklu prac Pawła Sadaja, pt. „Hotel Meduza”, 
przedstawiającej nieuchronność cyklu historycznego i  prac 
Jurka Koby, pt. „Rycerze XXI wieku”, prezentujących portrety 
ludzi w maskach i przyłbicach – jedyne w swoim rodzaju sym-
bole czasów, w  których żyjemy tu i  teraz. Łącząc te dwie ko-
lekcje, stworzyliśmy zupełnie nową wartość – wystawę, która 

skłania do zadawania pytań dotyczących rzeczywistości, np. na 
temat tego, w jakim momencie cyklu życia jesteśmy, co może-
my zrobić i co od nas zależy, kogo zapraszamy do naszego życia 
i  jak te osoby mogą na nie wpłynąć. Więcej na temat wystawy 
oraz artystów możecie znaleźć na stronie internetowej Opery.
Mieliśmy niewiele czasu, zarówno na organizację i  przygoto-
wanie wystawy, jak i  na działania promocyjne, które realizo-
waliśmy wspólnie z OiFP ECS. Nie mieliśmy żadnego „zapasu” 
czasowego na pomyłki. Do ostatniej chwili nie byliśmy pewni, 
jaki będzie odbiór naszego wydarzenia wśród publiczności, 

zwłaszcza że w  Białymsto-
ku odbywały się w  tym sa-
mym czasie konkurencyjne 
imprezy artystyczne, w tym 
i  wernisaże. Jednakże 
w  piątek, 18 września o  go-
dzinie 18:00 sala wystawo-
wa wypełniła się naszymi 
gośćmi. Bardzo dbaliśmy 
o  przestrzeganie wszelkich 
zaleceń związanych z  epi-
demią Covid. Silnie repre-
zentowany był nasz biało-
stocki klub, ale na wernisaż 
przyszło też wiele innych 
osób - spoza kręgu Rotary.
Paweł i  Jerzy opowiedzieli 
nam o  wystawie, a  Prezy-
dent Klubu Rotary Białystok 
- o  samym stowarzyszeniu 
i  celach, jakie stawiamy so-
bie jako Rotarianie. Werni-
saż trwał ponad dwie godzi-
ny, a  zwiedzanie wystawy 
umilał nam zespół jazzowy 
The Consonant Trio. Woj-
tek, Max i Piotrek zaprezen-
towali nam interesujący wy-
bór standardów jazzowych. 
O  dobry nastrój pomógł 
zadbać niezawodny Jurek 
Łapiński z  Salonu M&P Al-
kohole i  Wina Świata, za-
pewniając zarówno białe, jak 
i  czerwone wino. W  sumie 
w  wernisażu uczestniczyło 
około 80 osób.

Podczas uroczystości mieliśmy wiele zapytań o Rotary, o nasz 
Klub, a także o to, czym się zajmujemy. Pytania płynęły ze stro-
ny widzów, jak również obecnych przedstawicieli mediów. Po 
wernisażu relacje ukazały się zarówno w  lokalnych rozgło-
śniach radiowych, jak i stacjach telewizyjnych.
Bardzo dziękujemy Pani Ewie Iżykowskiej-Lipińskiej, Dyrek-
tor Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztu-
ki w Białymstoku oraz Joannie Doleckiej za współpracę i zgodę 
na organizację Wystawy i Wernisażu.
Tomasz i Beata Michalik, Kamila Sitak, RC Białystok
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Plakat zapowiadający wystawę
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Pomoc dzieciom z Peru 

Rotary Club Wrocław Panorama ( jako lider projektu) wspólnie 
z  RC Berlin Kurfürstendamm zapraszają do współtworzenia 
projektu, który ma na celu wsparcie rozwoju oświatowego i spo-
łecznego dla dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępno-
ści edukacji i  podniesienie jakości kształcenia w  szkole demo-
kratycznej Escuela Democratica w Huamachuco, w północnym 
Peru.
Lokalizacja
Szkoła Demokratyczna Escuela Democratica znajduje się na 
obrzeżach miasteczka Huamachuco, w andyjskim rejonie La Li-
bertad na wysokości 3430 m n.p.m. Szkoła została założona 10 
lat temu przez lokalnego działacza Valerio Narvaesa Polo. Pan 
Polo własnymi rękoma i  zapałem doprowadził do powstania 
budynku szkoły i opracowania programu nauczania. Znalazł na-
uczycieli-wolontariuszy i przekonał dzieci z okolic Huamachu-
co do rozpoczęcia edukacji.
Cele projektu
Główne cele tego przedsięwzięcia to przede wszystkim wspar-
cie rozwoju oświatowego i  społecznego dla dzieci i  młodzieży 
ze społeczności w  La Libertad; zmniejszenie odsetka analfa-
betyzmu u  osób dorosłych; wsparcie kultywowania i  rozwoju 
rdzennej tradycji, kultury, muzyki i  sztuki andyjskiej, a  także 
wsparcie dla idei wielokulturowej współpracy opartej na ide-
ach rotariańskich.
Beneficjenci projektu
Beneficjantami projektu będą dzieci w  wieku od 3 do 18 lat – 
obecni i przyszli uczniowie Escuela Democratica. Są to głównie 
dzieci z  bardzo ubogich i  wielodzietnych rodzin, które często 
nie mają szansy na zdobycie nawet podstawowej edukacji, ale 
na projekcie skorzystają także rodziny dzieci uczęszczających 
do szkoły oraz mieszkańcy Huamachuco i  okolic, którzy rów-
nież będą mogli korzystać z  zasobów biblioteki szkoły, z  sali 
komputerowej oraz placu zabaw i amfiteatru. Cała społeczność 
Huamachuco i  okolicznych wiosek zyska dostęp do edukacji 
– w tym regionie wciąż wiele osób dorosłych jest dotkniętych 
analfabetyzmem.
Planowane działania
W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest przeprowadze-
nie następujących działań:
•	wyposażenie	kuchni	szkolnej	w niezbędny	sprzęt	potrzebny	do	
zapewnienia ciepłego posiłku dla uczniów szkoły,
•	wyposażenie	biblioteki	szkolnej	w książki	 i materiały	eduka-

cyjne, przygotowanie we współpracy ze szkołą programu do wal-
ki z analfabetyzmem wśród dorosłych oraz programu promocji 
kształcenia, nauki czytania i pisania,
•	wyposażenie	pracowni	komputerowej,	przygotowanie	progra-
mu edukacji multimedialnej, wykorzystanie sprzętu kompu-
terowego do rozwijania kontaktów międzynarodowych szkoły 
i uczniów,
•	 wyposażenie	 interaktywnego,	 rozwojowego	 placu	 zabaw	 dla	
dzieci (również uwzględniając potrzeby dzieci z  zaburzeniami 
rozwojowymi),
•	 wyposażenie	 amfiteatru	 szkolnego,	 przygotowanie	 kulturo-
wego programu integracyjnego i  programu promocji kultury 
lokalnej.
Realizacja i budżet
Planowana realizacja działań zakładana jest na październik 
2022 r.
Łączny budżet projektu szacowany jest na 21 370 USD, w tym na 
wyposażenie kuchni zaplanowane jest 1860 USD, wyposażenie 
biblioteki - 2950 USD, wyposażenie pracowni komputerowej 
- 5590 USD, wyposażenie interaktywnego placu zabaw - 5080 
USD i amfiteatru 5890 USD.
Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wspólnie możemy po-
móc tym i  wielu innym dzieciom regionu Libertad w  zdobyciu 
edukacji i umożliwić im lepszy start w dorosłe życie. Wystarczy 
niewielka cegiełka. Podajemy numer konta RC Wrocław Panora-
ma: PL70 2030 0045 1110 0000 0299 7600.
Połączmy nasze rotariańskie siły! Zapraszam do kontaktu pod 
adresem mail: wroclawpanorama@rotary.org.pl 
Zapraszamy do współtworzenia z nami tego pięknego projektu!
Marek Seredyn, RC Wrocław Panorama

RC WRoCłaW PanoRaMa

Główne cele tego przedsięwzięcia to przede wszystkim wsparcie rozwoju 
oświatowego i społecznego dla dzieci i młodzieży ze społeczności w La Libertad

Beneficjantami projektu będą dzieci z bardzo ubogich i wielodzietnych rodzin, 
które często nie mają szansy na zdobycie nawet podstawowej edukacji
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Ofiarować drugiemu człowiekowi ciepło 
podczas srogiej zimy – bezcenne. Kosza-
lińscy rotarianie ufundowali samotnej, 
schorowanej kobiecie piec. Dołożyli do 
tego sporą porcję własnej aktywności, ini-
cjatywy, pracy i serdeczności. Pani Helena 
już nie marznie, mieszka w  odnowionym 
wnętrzu i dziękuje z całego serca.

W budynku zostały wymienione okna, ale 
przede wszystkim stanął w nim nowocze-
sny, sterowany elektronicznie piec opa-
lany pelletem. Są także nowe drzwi i  od-
świeżono przedsionek. Na czas remontu 
Rotarianie zorganizowali i  pokryli koszt 
pobytu pani Heleny w domu seniora „Zło-
te Serca” w Koszalinie. Koszt remontu wy-
niósł ponad 25 tys. zł.

O  tym projekcie zdecydował przypadek. 
Znany koszaliński notariusz i  członek 
RC Koszalin, Roman Czernikiewicz, 
podczas wykonywania obowiązków za-
wodowych poznał panią Helenę. 83-let-
nia, samotna kobieta przykuta do wózka 
inwalidzkiego z  powodu amputowanej 
nogi mieszka w niewielkiej, podkoszaliń-
skiej wsi Miłogoszcz.

– To, co zobaczyłem na miejscu, nie dawało 
mi spokojnie zasnąć – wspomina Roman. 
– Zrujnowana połowa małego popege-
erowskiego domku, jedno pomieszczenie 
przystosowane do zamieszkania, zuży-
te sprzęty, brak toalety, kran z  lodowatą 
wodą w  przedsionku, a  przede wszyst-

kim… przejmujące zimno. Dom ogrzewała 
stara westfalka, opalana węglem i  drew-
nem. Gdy ogień pod kuchnią gasł, w poko-
ju momentalnie robiło się zimno.

Pani Helena ze względu na stan zdrowia 
wymaga pomocy, nie może jednak liczyć 
na wsparcie miejscowego GOPS-u  – jej 
dochód nieznacznie przekracza ustalone 
kryteria. Kobieta uprosiła o pomoc znajo-
mą z  sąsiedniej wsi. Pani Basia, opiekun-
ka, przyjeżdża każdego dnia. Do niedawna 
jej głównym zadaniem, oprócz zakupów, 
było rozpalenie pod kuchnią. Teraz nie 
musi już przynosić węgla i drewna, bo dom 
jej podopiecznej ogrzewa nowy piec.

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem do 
koszalińskich Rotarian dotarł przejmują-
cy list za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej (wiadomo, mamy czas pandemii, 
spotkania odbywają się online). Roman 
Czernikiewicz opisał w  nim sytuację 
mieszkanki Miłogoszczy i  apelował: „Po-
móżmy! Największym problemem nie są 
zimna woda czy brak mebli, ale zorgani-
zowanie ogrzewania zimą tak, by ogień nie 
wygasał. Gdy stanie się to przy kilkunasto-
stopniowym mrozie, skutki mogą okazać 
się tragiczne”.

Styczeń i  luty faktycznie przyniosły nad 
Polskę fale mrozu. Co by było, gdyby Rota-
rianie pozostali obojętni? Na szczęście do 
tragedii nie doszło. Apel Romana Czerni-
kiewicza poruszył wiele koleżanek i kole-

gów z klubu. Grupa Rrotarian wybrała się 
do Miłogoszczy, by na miejscu ocenić, co 
można i  należy zrobić, aby poprawić los 
starszej kobiety.

Koszt remontu okazał się wyższy niż pier-
wotnie planowano i wyniósł ponad 25 tys. 
złotych. Modernizacje starych obiektów 
często wiążą się niestety z  nieprzewi-
dzianymi przeszkodami i  trudnościami 
- tak było również w tym przypadku. Pra-
ce są już zakończone, a  pani Helena ma 
bezpieczny i  ciepły kąt. Dzięki wpłatom 
członków RC Koszalin pokryte zostały 
koszty prac remontowych oraz zakupu 
pieca grzewczego. Wymianę okien spon-
sorował Jarosław Loos, członek RC Ko-
szalin, właściciel Fabryki Okien PUF Sp. 
z o. o. Część materiałów budowlanych oraz 
sprzęt umożliwiający przyspieszenie prac 
dostarczył inny Rotarianin – Krzysztof 
Kuncer, właściciel firmy PB Kuncer Sp. 
z  o. o. Specjalistyczne łóżko przekazała 
Caritas dzięki zaangażowaniu kolejnego 
członka RC Koszalin – Romualda Wano-
wicza.

– Dziękuję wszystkim ludziom dobrej 
woli z klubu rotariańskiego za tyle dobra, 
które otrzymałam – przekazuje pani He-
lena, choć na co dzień skazana na wózek 
inwalidzki, doświadczona przez los i cho-
roby, to jednak wciąż pogodna, dowcipna 
i uśmiechnięta. – Dziękuję za okazane mi 
wielkie serce.
Alina Konieczna, RC Koszalin

Ciepło na miarę życia

Po

RC KoSzaLin

PRzED Fot. Tadeusz Niechciał, RC Koszalin
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zakupili pompy infuzyjne
Rozpoczął się Jubileuszowy 25. rok działalności Klubu Rota-
ry Lublin Centrum, w ramach którego realizujemy naszą misję 
(Grant klubowy) na rzecz potrzebujących. 29 stycznia br. Klub 
Rotary Lublin Centrum przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu 
Na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć” dwie 
mobilne pompy infuzyjne wraz z plecakami oraz 1500 zestawa-
mi niezbędnych wężyków. 
Pompy i  wężyki to kolejny dar dla Stowarzyszenia o  wartości 
57 tys. zł. Nasz klub realizuje program pomocy Stowarzyszeniu 
„Mogę żyć” od 2017 roku. W sumie przekazaliśmy już 12 pomp 
z  plecakami i  2600 wężyków do przyłączenia dawki żywienio-
wej. Wartość sprzętu przekracza 130 tysięcy złotych.
Przekazanie odbyło się w  Sali RC Lublin Centrum w  Lublinie, 
przy ul. Inżynierskiej 8P przy zachowaniu procedur bezpieczeń-
stwa w związku z pandemią.
Pompy w imieniu Stowarzyszenia „Mogę żyć” odebrała jego prze-
wodnicząca, Izabela Bylińska. Rotary Club Lublin Centrum był 
reprezentowany przez Prezydenta, Krzysztofa Brogowskiego.
Pieniądze na zakup pomp pochodziły z odpisu od podatku oraz 
składek członków RC Lublin Centrum. Pomocy przy zbieraniu 
funduszy udzielił lubelski Klub Rotary Inner Wheel za co ser-
decznie dziękujemy.
Stowarzyszenie „Mogę żyć” działa w Lublinie od 18 grudnia 2012 
r. Celami Stowarzyszenia są, m.in.: udzielanie pomocy material-
nej i psychologicznej chorym, głównie pacjentom wymagającym 
żywienia pozajelitowego i  dojelitowego w  warunkach domo-
wych, pozyskiwanie specjalistycznej aparatury, leków i sprzętu 
medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelito-
wego oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej.
Pompy trafią do osób, których życie uzależnione jest od me-
dycznego sposobu podawania pokarmu. Bez pomp infuzyjnych 
byłyby one skazane na śmierć głodową. Ich życie uzależnione 

jest od specjalistycznych metod podawania odpowiednio spre-
parowanych mieszanek pokarmów do niektórych partii układu 
pokarmowego lub bezpośrednio do krwi. Ten zakres opieki re-
alizowany jest w  naszym kraju przez placówki medyczne i  jest 
refundowany przez NFZ. Niestety, wiąże się to ze stałym lub 
wielogodzinnym podłączeniem do stacjonarnej aparatury poda-
jącej pokarm.
Pompy infuzyjne zakupione przez Rotary Club Lublin Centrum 
są przenośne. Pozwalają chorym na skorzystanie z dawki żywie-
niowej poza miejscem zamieszkania, np. w  pracy lub podczas 
dłuższych wyjazdów. Pompy mobilne i towarzyszący im osprzęt 
nie są finansowane przez NFZ. Planujemy kontynuować ten pro-
gram również w kolejnych latach.
Źródło: www.rotary.lublin.pl

Wspierają harcerzy
Już szósty rok Rotary Club Lublin Centrum wspiera finansowo 
harcerskie wydawnictwa Zespołu Historycznego Chorągwi Lu-
belskiej ZHP.
To nie przypadek, że członkami tego klubu są aktualni i  byli 
harcerze Związku Harcerstwa Polskiego. Past Prezydentem 
klubu (2012/13) jest zastępca kierownika Wydziału Senio-
rów Głównej Kwatery ZHP, przewodniczący Zespołu Histo-
rycznego Chorągwi Lubelskiej dh hm. Stanisław Dąbrowski, 
a  członkami honorowymi są powstaniec warszawski, członek 
powstańczej Poczty Polowej „Zawiszaków”, Past Gubernator 
Dystryktu 2230 Polska-Ukraina-Białoruś hm. Alojzy Leszek 
Gzella i  Past Prezydent klubu (2007-08) phm. Zbigniew Mia-
zga; byłymi członkami ZHP są aktualny Prezydent klubu, phm. 
Krzysztof Brogowski, a  harcerską przygodę mile wspominają, 
m.in. mec. Andrzej Banaszkiewicz, Krzysztof Józefacki, prof. 
Piotr Kacejko, Sławomir Krucikowski, dr Wojciech Mach i Ja-
cek Telenga.
W 2015 r. RC Lublin Centrum wspólnie z RC Zamość i RC Lublin 
Stare Miasto wsparli finansowo wydanie opracowania „Słownik 

biograficzny harcerzy Lubelszczyzny w  II wojnie światowej”, 
w 2018 r. „Najważniejsze wydarzenia w 100-leciu ZHP na Lubel-
szczyźnie”, w 2019 wspólnie z członkiem klubu Julianem Maha-
rim „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie w  la-
tach 1914-1949” (w  2020 r. książkę wyróżnił Naczelnika ZHP 
nagrodą naukową II st. im. Olgierda Fiedkiewicza), w  2021 r. 
„100 lat Lubelskiej Chorągwi ZHP” i ufundowanie przez Juliana 
Maharima dwutomowej książki „Zeszyty Zespołu Historyczne-
go Chorągwi Lubelskiej ZHP 1987-2021”. Wszystkie książki au-
torstwa bądź współautorstwa S. Dąbrowskiego. Ogólna wartość 
wsparcia finansowego wydawnictw harcerskich wyniosła ponad 
55 tys. zł.
W  2021 r. obie współpracujące ze sobą organizacje obchodzą 
swoje jubileusze: 100- lecie Chorągwi Lubelskiej ZHP i 25-lecie 
RC Lublin Centrum. Będzie to czas podziękowań za „bratnią po-
moc” w służbie drugiemu człowiekowi.
Harcmistrz Stanisław Dąbrowski, RC Lublin Centrum

RC LuBLin CEnTRuM

RC LuBLin CEnTRuM
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RC Lublin Centrum przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę żyć” dwie mobilne pompy 
infuzyjne wraz z plecakami oraz 1500 zestawami niezbędnych wężyków
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Pomoc dla dwóch hospicjów
Rotarianie z  RC 
Kraków Wawel 
przekazali ponad 
9 tys. zł na rzecz 
dwóch krakow-
skich hospicjów: 
Hospicjum im. Św. 
Łazarza (6000 zł) 
i Małopolskiego Ho-
spicjum dla Dzieci 
(3070 zł).
Rotarianie co jakiś 
czas wspierają te 
organizacje. Środki, 
jakie zostały przeka-
zane dla Hospicjum 
dla dzieci, zostały 
zebrane podczas uro-
czystości pogrzebo-
wych ś.p. prof. Roma-
na Banaszewskiego 
w styczniu 2021 roku.
Anna Nawrocka, pre-
zeska zarządu z Mało-
polskiego Hospicjum 
dla Dzieci w swoim podziękowaniu na rzecz Klubu napisała, że 
dziękuje za wielkie zaangażowanie w  misję niesienia pomocy 
nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom.
Także Jolanta Stokłosa, prezeska Towarzystwa Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” przesłała specjalne po-
dziękowanie dla Rotarian. W  dokumencie czytamy: „Ruch 
hospicyjny jako ruch społeczny jest jednym ze znaków na-

szych czasów. Nauka nie usunie konieczności śmierci, 
lecz nasza solidarność w stosunku do umierających może przy-
nieść ulgę, pomoc i spokój. Bowiem chory to nie tylko organizm, 
ale człowiek - potrzebujący przede wszystkim miłości. Właści-
wie cała filozofia hospicyjna wyrasta z samarytańskiej miłości”. 
Właśnie za tę samarytańską miłość i pomoc ofiarowaną chorym 
Rotarianie otrzymali podziękowanie.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

RC KRaKóW WaWEL
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Działalność Rotarian doceniona
23 lutego br. burmistrz Wolsztyna, Wojciech Lis i  Przewodni-
czący Rady Miejskiej w  Wolsztynie, Jarosław Adamczak wrę-
czyli na ręce Rotarian z  RC Wolsztyn Uchwałę Rady Miejskiej 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wolsztyn”.
Wyjątkowe wyróżnienie otrzymali Past Prezydenci Klubu, Ewa 
Bobrowicz i  Krzysztof Małuszek oraz obecny Prezydent, Zyg-
munt Gucze. Klub otrzymał też dyplom oraz pamiątkowy medal 
potwierdzający, iż ten honorowy tytuł otrzymał cały Klub Rotary 
Wolsztyn. 
Serdecznie dziękujemy za to zaszczytne wyróżnienie, miło jest 
bowiem wiedzieć, że nasza praca została dostrzeżona i doceniona.
Warto w  tym miejscu dodać, że realizowane przez nasz klub 
programy charytatywne i  wspierające nie są obliczone na jaki-
kolwiek poklask, a chodzi nam jedynie o efektywną pomoc tam, 
gdzie jest ona niezbędna i konieczna - w myśl rotariańskiej zasa-
dy „Służba innym ponad korzyść własną”.
Przez ponad 25 lat swojej działalności RC Wolsztyn zrealizo-
wał cały szereg projektów pomocowych dla różnych środowisk. 

Otrzymane wyróżnienie jest dla naszego klubu wielkim hono-
rem, ale nie zwalnia nas – Rotarian – z wrażliwości na potrzeby 
innych i  dalszej efektywnej działalności. Może obecne ciężkie 
czasy tym bardziej zainspirują nas do tego, by zmieniać otacza-
jący nas świat dla wspólnego dobra.
Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

RC WoLSzTyn
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RC Wolsztyn otrzymał dyplom i pamiątkowy medal potwierdzający, iż 
honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Wolsztyn” otrzymał cały RC Wolsztyn
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Podarowali dzieciom radość

W świetlicy „Pod Tęczą” w Gorzowie powstała nowa sala. Tu dzie-
ci mogą dać upust energii dzięki niezwykłemu podarkowi od Klu-
bu Rotary Gorzów Wielkopolski.
Sala to prezent, jaki podarowali podopiecznym placówki człon-
kowie gorzowskiego Klubu Rotary. Odnowili pomieszczenie wła-
snymi siłami i środkami. Łączny koszt wszystkich robót i dostar-
czonego do świetlicy wyposażenia wyniósł 20 tys. zł.
Świetlica przy ulicy Mieszka I  w  Gorzowie to miejsce, które za-
pewnia dzieciom nie tylko opiekę i  pomoc w  nauce. Maluchy 
spędzają też czas z rówieśnikami oraz rozwijają zainteresowania 
muzyczne i plastyczne. Teraz mogą też realizować swoje sportowe 
pasje. Mają do tego odpowiednie miejsce, bo w placówce powsta-
ła salka sportowa. Metamorfozę przeszło jedno ze świetlicowych 
pomieszczeń, które wcześniej pełniło rolę składziku.
– Stan sali od dawna wołał o pomstę do nieba. Pomieszczenie nie 
było remontowane od ponad dwudziestu lat! Mieliśmy do dyspo-
zycji jeszcze kilka innych pomieszczeń, ale brakowało miejsca, 
w którym dzieci naprawdę mogłyby dać upust energii, pobiegać, 
poćwiczyć, albo pograć w ping-ponga czy piłkarzyki – mówi Mo-
nika Olszewska, opiekunka świetlicy.

I taki właśnie nietypowy prezent małym podopiecznym świetlicy 
postanowili sprawić członkowie Klubu Rotary. – Ta świetlica to 
naprawdę niesamowite miejsce, w  którym zawsze panuje ciepła 
i przyjazna atmosfera, a dzieci - często z trudnych rodzin - zawsze 
mogą liczyć na pomoc i dobre słowo. Dowiedzieliśmy się, że jest 
tam takie duże pomieszczenie, które jest niewykorzystane, bo 
wymaga pilnego remontu. Pani Monika, która opiekuje się dzieć-
mi, powiedziała nam, że odnowienie tej salki jest wielkim marze-
niem jej oraz małych podopiecznych świetlicy. Postanowiliśmy to 
marzenie spełnić. I  tak po pomyśle przyszedł czas na realizację. 
Członkowie klubu uwijali się jak w ukropie, aby salkę jak najszyb-
ciej wyremontować. A pracy było naprawdę sporo.
– Różnica między tym, co było, a  tym, jak to pomieszczenie wy-
gląda teraz jest ogromna. Ze ścian zniknęła brzydka brązowa bo-
azeria, a jej miejsce zajęły ciepłe i radosne kolory. Wymieniliśmy 
także podłogi i pomalowaliśmy kaloryfery.
Teraz dzieci mają więcej miejsca i – jak mówi ich opiekunka – nie 
posiadają się z radości, bo nowa sala pozwoli im na jeszcze więcej 
aktywności.
Krystyna Baj-Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski

W czasie pandemii pamiętają o edukacji podopiecznych
Kluby RC Warszawa City i RC Warszawa Konstancin pomagają 
beneficjentom projektu GOOD START uczestniczyć w  cieka-
wych lekcjach online, które mogą odbywać się dzięki sprzętowi 
zakupionemu poprzez Matching and Global Grants.
25 lutego 2021 roku dzieci z  Odolanowa uczestniczyły w  spo-
tkaniu autorskim prowadzonym przez naszą koleżankę, Rota-
riankę Annę Wieczorek. Dzieci dowiedziały się, jak powstają 
książki do nauki angielskiego, śpiewały z Anią piosenki i prze-
czytały wspólnie książkę po angielsku. Było dużo śmiechu 
i  zabawy, a  tego teraz dzieciom potrzeba najbardziej! Sztan-
darowym hasłem tego programu jest motto Nelsona Mandeli: 
„Education is the most powerful weapon which you can use to 
change the world” (PL: „edukacja jest najpotężniejszą bronią, 
dzięki której możesz zmienić świat”).
Teresa Sendor, RC Warszawa-Konstancin

RC goRzóW WiELKoPoLSKi

RC WaRSzaWa CiTy i RC WaRSzaWa KonSTanCin

W świetlicy „Pod Tęczą” w Gorzowie powstała nowa sala. Sala to prezent, jaki 
podarowali podopiecznym placówki członkowie gorzowskiego Klubu Rotary

Maskotka Projektu Good Start - Bingo Boy
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zbiórka na Magiczny ogród Sowy trwa

„Założyć ogród to uwierzyć w jutro”, jak mówiła Audrey Hepburn.  
Rotarianie z Rotary Klub Łódź Centrum opiekują się, m.in. Spe-
cjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Ro-
dzinie w Łodzi, który funkcjonuje już od ponad 26 lat. Placówka 
ta otacza swoją opieką około 200 osób rocznie. Ośrodek zajmuje 
się opieką fizyczną i  terapeutyczną osób dotkniętych przemocą 
domową. W  ośrodku przebywają kobiety z  dziećmi, zdarzają się 
również mężczyźni.
Teren ośrodka otoczony jest działką, mocno zaniedbaną, która 
wymaga zagospodarowania. Stąd powstał pomysł przebudowania 
terenu otaczającego budynki ośrodka i zorganizowanie tam pięk-
nego ogrodu. Wraz z profesjonalną projektantką przygotowaliśmy 
koncepcję zagospodarowania terenu wokół ośrodka w  taki spo-
sób, aby pozwolił on na szybszą rekonwalescencję mentalną pod-
opiecznym. Ogród ma stanowić swoistą barierę dla osób postron-
nych, w tym także oprawców. Dzięki temu zapewni wytchnienie 
i  pozwoli oderwać się od problemów dnia powszedniego. Cały 
teren wokół ośrodka postanowiliśmy zaaranżować na nowo, da-
jąc mieszkańcom zieleń drzew i krzewów, feerię barw na kwiato-
wych rabatach, ścianę sensoryczną, trawę „do posiedzenia” oraz 
ogródek dla najmłodszych - pełen tajemniczych miejsc do zabawy 

z piaskownicą, fontanną, ścianą luster, niebem na sznurku.
Projekt wymaga nie tylko pracy, wymaga też funduszy. Chcemy, 
aby ogród służył podopiecznym przez wiele lat. Jest to inwestycja 
kompleksowa, zakładająca wykonanie instalacji odprowadzającej 
wodę deszczową, wiaty garażowej obszarów zielonych, placu za-
baw dla dzieci itp. Na rzecz przedsięwzięcia pod nazwą „Magiczny 
Ogród Sowy” założona została przez nasz Klub zrzutka, ale dar-
czyńcy mogą też kontaktować się z nami bezpośrednio.
Na przebudowę ogrodu uzyskaliśmy już zgodę Urzędu Miasta, 
który jest właścicielem terenu. Jak zwykle przy takich przedsię-
wzięciach potrzebne są środki finansowe. Dotychczas udało się 
zebrać ponad 20 tys. złotych. Jednak do realizacji projektu po-
trzebnych jest dużo więcej.
Oddziaływanie terapeutyczne zieleni jest dowiedzione naukowo 
i warto skorzystać z dobrodziejstw Matki Natury w procesie re-
konwalescencji osób szczególnie poturbowanych przez życie.
Walka o  realizację tego przedsięwzięcia trwa nadal. Prosimy 
o wsparcie dla naszego projektu w imieniu podopiecznych łódz-
kiego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie.
Anna Januszewicz, RC Łódź Centrum

Przenośne EKg i materace dla hospicjum
Pandemia nie wpływa najlepiej na mobilizację sił fizycznych 
i naszą psychikę, ale Rotarianie z RC Puławy potrafili się zmo-
bilizować i dotrzymali danego wcześniej słowa, realizując zakup 
przenośnego EKG i materacy przeciwodleżynowych.
Beneficjentami projektu byli pacjenci hospicjum domowego – są 
to osoby, które pozostają w  domach pod opieką medyczną per-
sonelu lekarsko-pielęgniarskiego hospicjum sanitarnego. Koszt 
sprzętu wyniósł prawie 10 tys. zł., a pieniądze pochodziły ze skła-
dek członków Klubu.
RC Puławy jest członkiem-założycielem Puławskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” (PTPCh), które w  Puła-
wach prowadzi hospicjum stacjonarne i domowe. Nasz klub od 
lat wspomaga tę instytucję finansowo i rzeczowo.
Przekazanie daru, który został oznaczony logo rotariańskim, 
miało miejsce w siedzibie Klubu 5 marca br.  W skromnej uro-
czystości wzięła udział prezeska PTPCh –Justyna Walecz-Ma-

jewska a  ze strony RC Puławy – prezydent – Leszek Telec, se-
kretarz – Krystyna Wilczyńska Ciemięga, skarbnik – Andrzej 
Matras i członek Klubu – Hubert Prószyński.
Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, RC Puławy

RC łóDź CEnTRuM

RC PułaWy

Projekt Magicznego Ogrodu Sowy i obok szara rzeczywistość

Rotarianie z RC Puławy zakupili przenośne EKG i materace przeciwodleżynowe
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W dniu 17 lutego 2021 roku War-
szawski Klub Rotariański zor-

ganizował uroczystą galę z  okazji 90-le-
cia powstania oraz tym samym z  okazji 
rozpoczęcia obchodów 90-lecia Rotary 
w Polsce. Gala odbyła się dokładnie 90 lat 
od spotkania założycielskiego Warszaw-
skiego Klubu Rotariańskiego (WKR) 
w  Hotelu Europejskim. Uczestniczyło 
w  niej kilkaset Rotarianek i  Rotarian 
z Polski oraz wielu gości zagranicznych.

W związku z utrudnieniami spowodowa-
nymi przez pandemię gala odbyła się w in-
ternecie. Spotkanie otworzył Prezydent 
WKR Piotr Kaczorowski, prowadzenie 
powierzono zaś Pawłowi Grotowskie-
mu pełniącemu w  klubie funkcje CICO 
i  Mistrza Ceremonii. Zaproszone zostały 
wszystkie kluby Dystryktu 2231, partner-
skie kluby zagraniczne, władze Warszawy 
oraz Prezydent Rotary International Hol-
ger Knaack. Honorowym gościem była 
Pani Elżbieta Wodzyńska, prawnuczka 
założyciela WKR Piotra Drzewieckiego, 
która opowiedziała o swoim przodku i za-
łożycielu naszego Klubu. 

Serdeczne życzenia i  gratulacje z  okazji 
90. „urodzin” Klubu złożył obecny Gu-
bernator Janusz Koziński. W  imieniu 
zagranicznych Klubów życzenia złożył 
Aleksander Gancarz z Klubu RC Canber-
ra z  Australii. WKR otrzymał także list 
z gratulacjami podpisany przez Prezyden-
ta Miasta Warszawy, Rafała Trzaskow-
skiego oraz wiele ciepłych życzeń od Ro-
tarian i Klubów Dystryktu 2231.

Gali 90-lecia Warszawskiego Klubu Ro-
tariańskiego towarzyszyła prezentacja 
przygotowana specjalnie na tą okazję na 
podstawie materiałów archiwalnych się-
gających lat 30. ubiegłego wieku. Prezen-
tacja została podzielona na kilka części 
i wsparta wystąpieniami członków Klubu.

Przedwojenną historię Klubu przedstawił 
Aleksander Szwarc, Past Prezydent WKR 
i przewodniczący Komitetu Historyczne-
go D2231. Skupił się przede wszystkim na 
wizytach trzech Prezydentów Rotary In-
ternational w Polsce: Edwarda R. Johan-
sona w 1936, Maurice’a Duperrey w 1938 
i  Georga Hagera w  1938. Lista członków 

założycieli liczyła 22 osoby. Po dwóch 
latach liczba członków wynosiła już 60 
osób, a  w  1936 ponad 80 osób. W  roku 
1939 staraniem WKR wydana została pu-
blikacja „Rotary in Poland”, przedstawia-
jąca polską gospodarkę i kulturę. Ostatnie 
udokumentowane spotkanie Klubu miało 
miejsce 5 września 1939 roku. Obecnych 
na nim było jedynie 6 członków. Część 
nieobecności została usprawiedliwiona 
powołaniem do wojska.

Odrodzenie WKR po blisko 50 latach 
przerwy przedstawili dwaj członkowie 
założyciele. W  działania prowadzące 
do powstania pierwszego Klubu Rotary 
w  Polsce i  Europie Wschodniej bardzo 
mocno zaangażowany był Jack Olsson 
z  RC Canberra, którego sylwetkę przed-
stawił Marek Średniawa. Natomiast całą 
historię Rotary w Polsce od przyjęcia gru-
py GSE z  Australii, przez wyjazd do Au-
stralii polskiej grupy inicjatywnej, aż do 
rejestracji WKR jako jednej z pierwszych 
organizacji pozarządowych w  Polsce 
oraz uroczystości na Zamku Królewskim 
w  Warszawie, gdzie w  dniu 27 listopada 
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zdarzyło się 90 lat temu
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1989 Klub otrzymał kartę charterową 
przedstawił Józef Jakubiec.

Działalność Klubu w  latach 1990-2020 
przedstawił Ryszard Posyniak, Past 
Prezydent i  długoletni Sekretarz WKR. 
Pierwszym programem WKR był pro-
gram długoterminowej wymiany mło-
dzieżowej Rotary Youth Exchange. Ponad 
312 młodych osób wyjechało na roczne 
stypendia m.in. do Australii, Brazylii, Ka-
nady, Meksyku i  Stanów Zjednoczonych. 
Klub przyjął w tym czasie ponad 283 go-
ści z zagranicy, którzy mieszkali w rodzi-
nach rotariańskich i kontynuowali naukę 
w  szkole, ale jednocześnie uczyli się ję-
zyka polskiego, poznawali polską kulturę 
i historię, zwiedzali Polskę i Europę.

Kolejnym działaniem był program hipo-
terapii. Był to pierwszy projekt tego typu 
w  Polsce. Powstał Rotariański Ośrodek 
Hipoterapii, który posiadał własne konie, 
zatrudniał hipoterapeutów i  dysponował 
swoją stajnią z  padokami i  pełnym wy-
posażeniem. Przez 15 lat z programu sko-
rzystało ponad 1000 młodych pacjentów 
z  porażeniem mózgowym, innymi uszko-
dzeniami układu nerwowego oraz zabu-
rzeniami rozwoju psycho-fizycznego, kie-
rowanych do nas głównie przez Centrum 
Zdrowia Dziecka. Ostatecznie Klub prze-
kazał cały majątek Rotariańskiego Ośrod-
ka Hipoterapii fundacji, która do dzisiaj 
zajmuje się tą formą terapii.
W  latach 2012-2019 Warszawski Klub 

Rotariański realizował swój autorski pro-
gram „Mali Ratownicy”, polegający na or-
ganizacji bezpłatnych zajęć z  udzielania 
pierwszej pomocy w  szkołach podstawo-
wych. Zajęcia prowadzone przez wykwa-
lifikowanych ratowników medycznych, 
kształtowały w dzieciach odpowiednie za-
chowania i  odruchy w  sytuacjach wyma-
gających wezwania i udzielenia pierwszej 
pomocy w  szkole, w  domu, na podwórku 
lub w  trakcie kolizji w  ruchu drogowym. 
W  pierwszej edycji programu WKR zre-
alizował ponad 500 szkoleń na terenie ca-
łej Polski, w których uczestniczyło ponad 
13 000 uczniów szkół podstawowych.
Ryszard Posyniak przedstawił także spo-

soby pozyskiwania funduszy, bez których 
nie można byłoby realizować tak szeroko 
zakrojonych projektów. Od początku naj-
ważniejszym źródłem finansowania były 
Pikniki Rotariańskie. Pierwszy z nich od-
był się w  Klubie Revita Adama Stankie-
wicza w czerwcu 1991; prawie wszystkie 
kolejne w klubie jeździeckim należącym 
do byłego Prezydenta WKR Bohdana 
Rytla w  Aleksandrowie. Po jego śmierci 
w 1994 r. obowiązki gospodarza przejęła 
żona Marta Rytel, obecnie członkini ho-
norowa Klubu. W  tych latach WKR był 
pionierem organizacji charytatywnych 
pikników, które przyciągały dziesiątki 
sponsorów oraz tysiące gości.

|   Z ŻYCIA KLuBÓw
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Inną formą pozyskiwania funduszy na 
działalność klubową były Gale Rotariań-
skie organizowane w  Teatrze Stanisła-
wowskim, Teatrze Wielkim Operze Na-
rodowej, a  także na Zamku Królewskim. 
W  Galach uczestniczyli najznakomitsi 
polscy artyści. Z  okazji gali w  1994 roku 
powstał plakat przedstawiający glob 
ziemski nad Warszawą poruszany przez 
koło rotariańskie narysowany przez Ja-
nusza Kapustę, który później stał się nie-
formalnym logo WKR.

Na koniec Ryszard Posyniak opowiedział 
o  ostatnim projekcie WKR „Rotariański 
Pan Teatrzyk”, w  ramach którego aktor, 
lalkarz i  animator kultury Rafał Sawuła 
realizuje spektakle teatralne dla dzieci 
przebywających na oddziałach szpital-
nych. Po wybuchu pandemii spektakle 
były nagrywane, przesyłane do szpitala 
i  emitowane na monitorach we wszyst-

kich salach Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego w Warszawie.

Kolejne wystąpienie poświęcone było 
historii Rotary w Polsce od 1989 roku do 
dziś. Andrzej Ludek PDG, wieloletni tre-
ner dystryktu Członek Rady Legislacyjnej 
RI. Były prezydent światowej Rady Wy-
konawczej Komitetów Międzykrajowych 
Rotary przedstawił sylwetki trzech Ro-
tarian zasłużonych dla rozwoju Rotary 
w  Polsce: Gunnara Fjellandera ze Szwe-
cji, Marcela Stefańskiego z  Francji i  Ri-
charda Pyritza z  Niemiec. Ich wsparcie 
oraz prężna działalność kilku polskich ro-
tarian doprowadziła do powstania 1 lipca 
1997 polskiego Dystryktu 2230. Po kilku 
latach polskie Kluby i  Zarząd polskie-
go Dystryktu otrzymał ambitne zadanie 
wsparcia klubów na Białorusi i Ukrainie. 
1 lipca 2000 roku powstał największy te-
rytorialnie Dystrykt na świecie obejmu-

jący wszystkie trzy kraje. Dynamiczny 
rozwój klubów i członkostwa pozwolił na 
wyodrębnienie w  2017 Dystryktu biało-
rusko-ukraińskiego i ponowne powstanie 
polskiego Dystryktu 2231. Na dzień 17 lu-
tego Dystrykt 2231 liczył 80 Klubów zrze-
szających 1652 Rotarianek i Rotarian.

Na koniec wystąpił Paweł Zouner, najnow-
szy członek WKR, który przedstawił plany 
i  wyzwania na lata 2021-2031. Skupił się 
przede wszystkim na zadaniach związa-
nych ze zrównoważonym rozwojem, ochro-
ną środowiska naturalnego i  projektach 
edukacyjnych skierowanych do młodzieży 
szkolnej. Zapowiedział także powstanie 
Rotariańskiej Akademii Biznesu i  Nauki, 
która dzięki wsparciu mentorów i eksper-
tów ma pomagać młodym przedsiębiorcom 
w zakładaniu i rozwijaniu swoich firm.
Paweł Grotowski, Warszawski Klub 
Rotariański

„Rotariański Pan Teatrzyk”, w ramach którego aktor, lalkarz i animator kultury Rafał Sawuła 
realizuje spektakle teatralne dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych

Przez 15 lat z programu hipoterapii skorzystało ponad 1000 młodych 
pacjentów kierowanych do nas głównie przez Centrum Zdrowia Dziecka

W latach 2012-2019 Warszawski Klub Rotariański realizował swój 
autorski program „Mali Ratownicy”, polegający na organizacji bezpłatnych 
zajęć z udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych
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obudź serce dla zamościa
Defibrylatory to urządzenia ratujące ży-
cie. Dysponują nimi służby ratunkowe, ale 
nie zawsze mogą przybyć na czas. Właśnie 
dlatego ważne jest, aby zwiększyć dostęp-
ność tych urządzeń. Taką lukę zamierza 
wypełnić RC Zamość Ordynacki organi-
zując zbiórkę środków na zakup urządzeń 
w ramach akcji „OBUDŹ SERCE”. Zamie-
rzamy zakupić profesjonalny defibryla-
tor oraz drugi szkoleniowy. Ten ostatni 
byłby przeznaczony dla Roztoczańskiej 
Grupy Ratowników Drogowych. W  poro-
zumieniu z  nimi chcemy przeprowadzić 
szkolenia wśród młodzieży i  innych zor-
ganizowanych grup naszej społeczności. 
Miałyby na celu przełamanie obaw przed 
udzielaniem pierwszej pomocy, zwłaszcza przy pomocy 
tego pozornie skomplikowanego urządzenia.
Część środków już mamy, a  zainicjowana zbiórka pozwoli na 
dokonanie zakupu o wartości 6000 zł. Liczymy więc na ofiar-
ność naszych przyjaciół i  wszystkich doceniających rolę ra-
townictwa medycznego.
Każdy drobny grosz jest ważny! Można go przesłać na kon-
to:09 1090 2590 0000 0001 3763 5754
lub korzystając ze strony zbiórki pod adresem:
https://pomagam.pl/8ef6m9
Dziękujemy za każdą, nawet drobną wpłatę.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki
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RC zaMoŚć oRDynaCKi

Darowizna dla sopockiego Hospicjum
Rotary Club Sopot International razem z Klubem Partnerskim 
Rotary Club Hannover Ballho przekazał dla Domu Hospicyjne-
go Caritas im. św. Józefa w  Sopocie darowiznę w  postaci kon-
centratora tlenu i 10 szt. pulsoksymetrów medycznych.
Przekazany sprzęt z pewnością przyda się personelowi placów-
ki w opiece nad podopiecznymi. Tym bardziej że w Hospicjum 
przebywają często pacjenci m. in. z  chorobami nowotworowy-
mi płuc, zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 
(POChP) oraz osoby które przeszły COVID-19 lub inne choroby, 
w których konieczna jest tlenoterapia.
Bendt Haverberg, RC Sopot International

nie zwalniamy tempa
Czas pandemii spowodował, że część Klubów Rotary ograni-
czyła swoją działalność. RC Zamość nie zwalnia jednak tempa 
i  nadal bardzo aktywnie angażuje się w  życie swojej lokalnej 
społeczności.
W  czasie ostatniego roku uczestniczyliśmy w  ogólnopolskich 
akcjach jak np. Szlachetna Paczka czy Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Wielką radość sprawił nam fakt, że nasz obraz 
podarowany dla WOŚP podczas licytacji online osiągnął naj-
wyższą cenę w mieście. Udział w tego typu przedsięwzięciach 
przynosi nam wiele satysfakcji.
Działania na rzecz potrzebujących są pozytywnie oceniane 
przez władze samorządowe czego efektem jest przyznanie 
przed kilku laty tytułu Laureata pierwszej nagrody wśród OPP 
za zrealizowany projekt na rzecz lokalnej społeczności, a z oka-
zji Jubileuszu 25 – lecia Klubu przyznanie Medalu „Za zasługi 
dla Zamościa”.
Klub nie ustaje ani na chwilę i już planuje kolejne akcje.
Jerzy Liberadzki, RC Zamość

RC SoPoT inTERnaTionaL

RC zaMoŚć
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Nasz obraz podarowany dla WOŚP podczas licytacji online osiągnął 
najwyższą cenę w mieście

RC Zamość Ordynacki zachęca Rotarian do wsparcia 
zbiórki na zakup defibrylatorów

Przekazany sprzęt przyda się personelowi placówki w opiece nad 
podopiecznymi
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nowy zarząd Wspólnoty Rotarian Motocyklistów
31 maja 2021 roku zakończyła się kadencja pierwszego zarządu 
Wspólnoty Rotarian Motocyklistów (IFMR Polska), którym kie-
rował Tomasz Wiszniewski z RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiń-
ski. Z dniem 1 czerwca 2021 roku prezydentem IFMR Polska na 
kadencję 2021 – 2024 został wybrany Michał Frelichowski z RC 
Bydgoszcz. Uroczyste przekazanie obowiązków nowemu zarzą-
dowi odbyło się w Srebrnej Górze na naszym zjeździe w Kotlinie 
Kłodzkiej w obecności Prezydenta IFMR International Dirka Je-
singhaus.
Do Zarządu weszli również: skarbnik – Alexander Heinelt, ko-
ordynator IFMR AGS – Jörn Ranke, sekretarz – Michał Marzec, 
media i rejestracja – Bendt Haverberg.

Nowy prezydent zadeklarował, że w swojej kadencji skupi się na 
rozwoju aktywności IFMR Polska, na aktywnym poszukiwaniu 
członków, współpracy ze stowarzyszeniami IFMR w  Europie, 
a  przede wszystkim na wielu przemierzonych wspólnie kilome-
trach w siodłach motocykli oraz udanych wydarzeniach i inicja-
tywach charytatywnych a także na zacieśnianiu wspólnoty Rota-
rian pasjonatów motocykli poprzez udział w innych spotkaniach 
rotariańskich. 
Kolejne spotkanie rotariańskich motocyklistów odbędzie się 
w dniach 16-19 września 2021 roku w Bydgoszczy.
Michał Marzec, RC Łódź Centrum
Źródło: https://ifmr-polska.org/

zapraszamy do wspólnoty
Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż decyzją zarządu 
Fellowship Cycling to Serve, została udzielona zgoda na utworze-
nie polskiego oddziału tego Fellowship, dla pasjonatów kolarstwa 
i jego wszelkich odmian.
Fellowships w ramach Rotary działają niezależnie od Rotary i rzą-
dzą się swoimi zasadami, aczkolwiek pozostają tylko dostępne dla 
Rotarian.
Mam zaszczyt koordynować proces powstania polskiej Fellowship 
i serdecznie zapraszam Was do zgłaszania chęci udziału w tej ini-
cjatywie na mój adres mailowy: m.skup@rotary.org.pl. Już dzisiaj, 
zapraszam Was także na Rotariańskie Mistrzostwa Świata w Ko-
larstwie, które odbędą się 27 sierpnia 2021 r. w Nancy, we Francji.
Aby dowiedzieć się więcej o  międzynarodowym charakterze tej 
inicjatywy i  o  tym czym się koledzy kolarze Rotarianie zajmują, 
zapraszam na nową stronę cycling to serve www.cyclingtoserve.
org oraz do polubienia fanpage tej inicjatywy na Facebook’u  ht-
tps://www.facebook.com/cyclingtoserve/
Fantastycznie jest pomagać innym, a przy okazji dzielić się swoją 
pasją!
Michał Skup, RC Warszawa Fryderyk Chopin 

RC łóDź CEnTRuM

WSPóLnoTa DLa PaSJonaTóW KoLaRSTWa

Uczestnicy wycieczki Kotlina Kłodzka – odkryj piękno Dolnego Śląska

Fantastycznie jest pomagać innym, a przy okazji dzielić się swoją pasją!
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Wiele sygnałów wskazuje na to, że 
nasze życie, tak mocno wywróco-

ne „do góry nogami” w  ciągu prawie pół-
tora roku, wraca powoli do normalności. 
Nasz klub spotyka się dziś po raz pierw-
szy od wielu miesięcy w „realu” i wszyscy 
niecierpliwie czekają, aby móc wreszcie 
usiąść przy wspólnym stole. Wszyscy 
chcemy wrócić do czynnej rotariańskiej 
służby, a przy okazji... do swoich marzeń.
Chyba na początku roku znalazłem infor-
mację na naszej stronie dystryktalnej, że 
ma się odbyć rajd motocyklowy na terenie 
Kotliny Kłodzkiej. Organizatorem miała 
być polska sekcja organizacji IRMF, czyli 
International Fellowship of Motorcycling 
Rotarians. Wszedłem głębiej, zapoznałem 
się ze szczegółami, a  ponieważ od dwóch 
lat jestem szczęśliwym posiadaczem 
trójkołowego Quadro 350 zadzwoniłem 
do Wojtka Nakwasińskiego z  RC Polani-
ca Zdrój, organizatora, czy też może le-
piej Komandora Rajdu, zgłaszając chęć 
uczestniczenia. 
Mieliśmy jechać z Krakowa w trzy motocy-
kle z Tomkiem i Maciejem, ale niestety jak 
to w  życiu bywa pojawiły się niespodzie-
wane przeszkody i  ostatecznie przyszło 
mi jechać samemu. Spakowałem się, zało-
żyłem kombinezon ochronny i pełen obaw 
ruszyłem w  300-kilometrową podróż do 
Srebrnej Góry w  okolicach Kłodzka. Ktoś 
powie, a  cóż to 300 km, ale wcześniej ko-
rzystałem z  motocykla dojeżdżając tylko 
do pracy, więc wyzwanie było duże.  
A wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, 
kiedy w  połowie lat 90-tych wieku zakła-
dałem z  kolegami firmę kurierską Ma-
sterlink Express. Zatrudnialiśmy wielu 
kurierów motocyklistów i  świadomie 
bądź nieświadomie zaszczepili we mnie 
ciekawość do jednośladów. Niestety jeż-
dżąc samochodem nie znalazłem okazji na 
wyrobienie prawa jazdy na motocykl i  ta 
ciekawość drzemała cierpliwie przez wie-
le lat. Kiedy zmiana przepisów pozwoliła 
osobom posiadającym prawa jazdy kate-
gorii B na jazdę na motocyklach z silnika-
mi do 125 cm sześciennych decyzję pod-
jąłem błyskawicznie. Kupiłem motocykl 
i  postanowiłem wreszcie spełnić swoje 
marzenie.   
Do Srebrnej Góry dojechałem późnym 
wieczorem 27 maja i  to był zaledwie po-
czątek przygody. W  ciągu kolejnych dni 

przyszło mi przejechać prawie 1000 
km, pokonując zmęczenie, ból i  obawy 
o  kondycję mojego „Quarleya”, który naj-
pierw stracił hamulec postojowy a potem 
uszczelnienie tłumika. Dodatkowo pogoda 
sprzysięgła się przeciw nam, gdy po serii 
podejrzanie długich „przelotnych opa-
dów” postanowiła poczęstować nas pra-
wie centymetrowym gradem. 
Zawsze fascynowali mnie motocykliści 
pokonujące kręte drogi i  serpentyny, ale 
Wojtek, a  właściwie jego żona Mariola 
odpowiedzialna za scenariusz rajdu przy-
gotowała prawdziwą ucztę. Trasa „100 
zakrętów” okazała się dla mnie nie lada 
wyzwaniem i przy 50-tym zacząłem nie-
cierpliwie odliczać, ile zostało do końca 
przecierając jednocześnie wodę z wizjera 
na kasku. Niestety spadłem przez to na 
koniec peletonu i zmusiłem zabezpiecza-
jącego go z  tyłu Tomka Wiszniewskiego 
do jazdy z  nietypowo małą prędkością. 
Na szczęście powiedział później, że mi 
wybaczył.    
Mam nadzieję, że wystarczy mi determi-
nacji, aby kontynuować przygodę z jedno- 
lub trój-śladami. A piszę o tym, bo jestem 
przekonany, że wielu z Was ma takie swo-
je ukryte pasje i  niespełnione marzenia. 
Okazuje się, że Rotary skutecznie pomaga 
przy ich realizacji, właśnie przez działają-
ce grupy mniej lub bardziej „zakręconych” 
pasjonatów. Jeśli zagłębicie się w Internet 
czy kiedyś będziecie uczestniczyć w  któ-
rejś z  Konwencji spotkacie zapaleńców, 
którzy jeżdżą na nartach, rowerach, sa-
mochodami rajdowymi, latają, skaczą na 
spadochronach, strzelają, grają w  golfa, 
tenisa, ping-ponga, pływają jachtami, ka-
jakami i zbierają wszystko co da się umie-
ścić w gablotach, pudełkach lub klaserach. 
Budują w  ten sposób kolejne przyjaźnie 
i  więzi nieraz przez kilka kontynentów. 
Łączą ludzi o różnych kolorach skóry i wy-
znających różne religie. Siła pasji może 
pokonać uprzedzenia i  zbudować relacje 
możliwe tylko dzięki rotariańskiej idei 
służenia innym.
W  sobotę 29-go, podczas pożegnalnej 
kolacji, nastąpiły dwa wydarzenia, które 
były ukoronowaniem całego zlotu. Tomek 
Wiszniewski z  RC Bartoszyce Lidzbark 
Warmiński, który przez 3 lata kierował 
polską sekcją IFMR przekazał służbę 
Michałowi Frelichowskiemu z  RC Byd-

goszcz. Były podziękowania i  gratulacje, 
a Michał od razu zaprosił na kolejny, wrze-
śniowy zlot w rejon Bydgoszczy i Torunia. 
Ale była jeszcze aukcja zorganizowana 
przez RC Polanica Zdrój. Celem jej było 
zebranie środków na zakup sterowane-
go elektrycznie wózka inwalidzkiego dla 
podopiecznej ośrodka, którym opiekuje 
się klub. Nie wiem czy to wpływ świeżego, 
górskiego powietrza czy po prostu podnio-
sła atmosfera, ale udało się wylicytować 
i  zebrać kwotę 10 000 zł. Brawo motocy-
kliści. Brawo RC Polanica Zdrój.
Może ten felieton jest bardziej osobisty 
niż poprzednie, ale chcę podziękować or-
ganizatorom i  wszystkim uczestnikom 
zlotu za miłe przyjęcie i  wyrozumiałość 
dla kierowcy dziwnego pojazdu z zaledwie 
22-konnym silnikiem. Było super! 
 Natomiast wszystkich namawiam do 
pogoni za swoimi marzeniami, bo czas 
ucieka i  może być coraz trudniej je dogo-
nić... Śpiewał o  tym Krzysztof Krawczyk 
i  chciałbym wierzyć, że jego marzenia 
spełniły się...

„Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino
Życie jest za krótkie by miłości dać zginąć
Życie jest za krótkie, żeby się nie spieszyć
Życie jest za krótkie by się nim nie cieszyć”

PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

MoJE 3 gRoSzE... (część 13)

goniąc swoje marzenia... 

PDg Janusz Potępa 
RC Kraków Wawel
Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 
2013/14, Asystent Koordynatora strefy 
16 ds. Rotary Foundation w kadencjach 
2014-2017, przedstawiciel prezyden-
ta RI Barry’ego Rassina na Konferencji 
Dystryktu 2290 w Lyngdal w Norwegii, 
2018 r., przewodniczący Komitetu Dys-
tryktalnego Rotary Foundation w  ka-
dencjach 2017-2019.

|   FeLIetoN
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W Warszawie nastała w  końcu dłu-
go wyczekiwana piękna pogoda, 

a  wraz z  nią przyszedł czas na wiosenne 
porządki. 
Nie od dziś wiadomo, że im bliżej lata, tym 
więcej śmieci nad Wisłą. Ten smutny sce-
nariusz powtarza się co roku. Mieszkańcy 
Warszawy zachęceni słonecznym dniem 
udają się na plażę po wschodniej stronie 
miasta, rozpalają ogniska, bawią się i nie-
stety zostawiają przy tym góry śmieci. 
Jedną z  cyklicznych akcji organizowa-
nych przez Klub Rotaract Warszawa Vic-
tory jest sprzątanie Wisły. Majowa edycja 
pozwoliła nam uzbierać kilkanaście wor-
ków śmieci w jedną godzinę. Głównie były 
to szklane i  plastikowe butelki, które na 
rozkład potrzebują od kilkuset do tysięcy 
lat. Takie śmieci nie tylko psują estetykę, 
ale i  stanowią poważne zagrożenie dla 
zwierząt i przyrody. 
Jakie płyną z  tego wnioski? Bawmy się 

rozsądnie i  sprzątajmy po sobie tak, aby 
każdy z  nas mógł korzystać z  plaży bez 
konieczności sprzątania po innych czy 
świętowania w  otoczeniu plastikowych 
śmieci. Dziękujemy klubom RAC Warsza-
wa oraz RAC Warszawa Fryderyk Chopin 

za wsparcie majowego sprzątania, a war-
szawiaków serdecznie zapraszamy na 
kolejne edycje! Więcej informacji na Fa-
cebooku naszego klubu.
Anna Grzywacz, Past DRR, RAC War-
szawa Victory

Krzysztof „Puchaczytacz” Sadowski 
i jego przyjaciele z Rotaract Kraków 

Wawel przygotowują podcast „Sowa on 
R”. Jak zapowiadają, będą w nim porusza-
ne tematy wolontariatu, kultury, rozwoju 
technologii, zdrowia.
Do kolejnych odcinków Puchaczytacz 
będzie zapraszać gości, z  którymi poroz-

mawia na interesujące tematy. Poza tym 
w podcaście będzie miejsce na subiektyw-
ny przegląd prasy i ogłoszenia dedykowa-
ne dla całej rodziny Rotary International. 
Krzysztof od siedmiu lat mieszka w Krako-
wie, gdzie przyjechał studiować judaistykę 
oraz dziennikarstwo. Uwielbia literaturę 
faktu i  kino science-fiction. Od kilku lat 

jest członkiem krakowskiego Rotaractu. 
W podkaście „Sowa on R” Puchaczytacz 
chce połączyć swoje zainteresowania 
i  pasje, tworząc przestrzeń do dyskusji 
oraz platformę promującą wartości rota-
riańskie.
Krzysztof Sadowski, RAC Kraków 
Wawel

Wiosenne porządki nad Wisłą

RaC KRaKóW WaWEL

Podcast Rotaraktorów z Krakowa

RaC WaRSzaWa ViCToRy
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Dziękujemy klubom RAC Warszawa oraz RAC Warszawa 
Fryderyk Chopin za wsparcie akcji

Jedną z cyklicznych akcji organizowanych przez Klub Rotaract Warszawa Victory jest sprzątanie Wisły

Im bliżej lata, tym więcej śmieci nad Wisłą. 
Ten smutny scenariusz powtarza się co roku
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Drogi Adamie - już nigdy nasze 
rotariańskie spotkania nie będą 

takie same. Zabraknie na nich Twoje-
go uśmiechu, dowcipu z lekkim sarka-
zmem i licznych życiowych anegdot.
Adam Smorawiński, członek hono-
rowy RC Poznań 24 kwietnia 2021 r. 
pożegnał już na zawsze Rotary Club 
Poznań, którego członkiem był od lip-
ca 1990 r. W  kadencji 1992-93 roku 
pełnił funkcję Prezydenta Klubu. Nie 
będzie już wspierał naszego klubu 
swoimi pomysłami i  inicjatywami. 
Jego odejście zamknęło część histo-
rii naszego klubu. Za zasługi na rzecz 
rozwoju i szerzenia idei rotariańskich 
został uhonorowany najwyższym 
w  Rotary odznaczeniem „Paul 
Harris Fellow”. Był człowiekiem 
spełnionym, ale zawsze skrom-
nym. Swoimi sukcesami zawsze 
dzielił się z potrzebującymi.
Adamie pozostało po Tobie wiele 
wspomnień sportowych i łowiec-
kich, nie mówiąc o towarzyskich. 
Obie te pasje obfitowały w liczne 
sukcesy, ale wspomnę tylko nie-
które.
Z życia sportowego nie sposób zapomnieć, 
iż Adam Smorawiński był 14 krotnym mi-
strzem Polski w rajdach i wyścigach, star-

tując najpierw jako kierowca 
Warszawy, następnie Porsche 

by zakończyć wyścigi w  BMW.  
Adam startował 7-krotnie w rajdzie Monte 
Carlo, z  poznańskim pilotem Andrzejem 
Zembrzuskim. Z  Jego inicjatywy powstał 

też tor wyścigowy „Poznań”, którego 
był równocześnie Dyrektorem Gene-
ralnym.
Drugi etap życia, stabilniejszy i  doj-
rzalszy, wypełniło naszemu drogiemu 
Rotarianinowi, podążanie śladami 
dzikich zwierząt. Niezapomniane 
pozostaną nasze klubowe spotkania 
integracyjne z  rodzinami, które orga-
nizował Adam wraz z żona Teresą (po-
żegnaliśmy ją w  2019 roku) w  swojej 
przepięknej posiadłości w  Kaliskiej 
a także w swoim prywatnym muzeum 
w  Uzarzewie, w  którym podziwiać 
można było piękne okazy zwierząt. 
W muzeum znajdują się 184 ekspona-
ty zwierząt z całego świata. 
Adam był także doskonałym wizjone-
rem w  biznesie. Od 1990 r. był gene-
ralnym importerem BMW, rozwijając 
sieć sprzedaży oraz serwis na terenie 
całego kraju.
Adam to wspaniały Rotarianin i  nie-
samowity człowiek, pozostawił 
w  ogromnym smutku i  żalu - synów 
Wojtka i Andrzeja, synowe Ewę i Elż-

bietę, 6 wnuków, 5 prawnuków oraz 52 
członków Rotary Club Poznań.
W imieniu Rotarian z RC Poznań wspo-
mnienie napisał Wojciech Górski, Past 
Prezydent 2014/2015 RC Poznań

Dziś ze smutnymi informacjami z  RC 
Łódź Centrum. Iwonko „odeszłaś cicho bez 
pożegnania…”
Zapamiętamy Cię zawsze uśmiechniętą.
Przyjaciele z RC Łódź Centrum

Iwona Katyszewska we
wspomnieniach Izabeli Walerysek
Iwonka Katyszewska – nasza rotariań-
ska siostra, była z nami w klubie RC Łódź 
Centrum od kilku lat. Włączała się 
w  nasze działania. Pełniła funkcje 
sekretarza klubu, aż choroba wy-
musiła zmiany.
W  życiu prywatnym przez ostatnie 
lata prowadziła swoją firmę zajmu-
jącą się dekoracją okien. Upiększała 
domy, biura, mieszkania. To infor-
macje, które zna każdy. A ja chciałam 
powiedzieć, że Iwonka była koloro-
wa, nietuzinkowa.
Mimo zatroskania sprawami codzien-

nymi, potrafiła znaleźć czas 
dla znajomych i  przyjaciół 
by pomóc, wesprzeć. Potra-

fiła cieszyć się radością innych, ich ma-

łymi czy dużymi sukcesami.
Była kobietą czerpiąca z  życia pełnymi 
garściami. Lubiła tańczyć, zwiedzać, roz-
mawiać godzinami przy kawie czy lamp-
ce wina o  życiu i  kobiecych problemach. 
Martwiły ją zmarszczki i cieszyły zabawy 
z wnukiem.
Gdy przyszła choroba nie poddała się. 
Walczyła. Z  uśmiechem na twarzy pra-
cowała, choć już nie wstawała. O wszyst-
kich pamiętała. I by nadal żyć i cieszyć się 
z nami, łączyła się z nami na Zoom.
Chciała i  wierzyła, że walka będzie zwy-
cięska choć los zadecydował inaczej. Do 
ostatniej chwili wspierałyśmy się i  liczy-
łyśmy na zwycięstwo.
Jechałyśmy na zabiegi mówiąc sobie „do 
usłyszenia” i  los zdecydował, że to było 
nasze ostatnie do widzenia.
Spotkamy się tam … gdzieś …i  znów bę-
dziemy razem.
Izabela Walerysek, RC Łódź Centrum

Pożegnanie adama Smorawińskiego

Wspomnienie iwony Katyszewskiej
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W dniu swoich 80-tych 
urodzin, 12 marca 2021 

roku, w dniu swoich osiemdzie-
siątych urodzin, zmarł członek 
RC Świnoujście - Piotr Sowa.
Piotr był wieloletnim człon-
kiem klubu i  na co dzień wy-
różniał się ogromną lojalno-
ścią wobec klubu. Solidny, 
odpowiedzialny, obowiązkowy. 
Zawsze obecny na cotygodnio-
wych  spotkaniach klubowych 
i  wszystkich uroczystych spo-
tkaniach na które przychodził 
ze swą rodziną. 
Do Świnoujścia przyjechał 
w 1970 roku po ukończeniu stu-
diów na Politechnice Często-
chowskiej. Przez ten czas stał 
się znanym obywatelem nasze-
go miasta. Był inicjatorem wielu 
przedsięwzięwzięć gospodar-
czych i  kulturalnych. Uchodził 
za sprawnego i  skutecznego 
przedsiębiorcę. Nie to jednak 
go wyróżniało. Wyróżniała go 
potrzeba działalności charyta-
tywnej i  prawdopodobnie ta 
potrzeba przyprowadziła 
Piotra do Klubu Rotary. 
Jak rodziła się ta potrzeba 
– chyba od bardzo wcze-
snego dzieciństwa. Piotr 
doświadczył, co to znaczy 
upokorzenie, samotność 
i  brak rodziny. Kiedy miał 
dwa lata w  obecności jego 

i  czworga jego rodzeństwa Niemcy 
rozstrzelali ojca i  ciężarną matkę 
za ukrywanie siedmiorga Żydów. 
Dzieciństwo Piotra i  całe jego ży-
cie zostało tym trwale naznaczone. 
Jeszcze przed wstąpieniem do Klu-

bu podczas wakacyjnego poby-
tu na Ukrainie spotkał Ukra-
inkę, która znała język polski 
i  uczyła polskie dzieci ich oj-
czystego języka. Postanowił im 
pomagać finansowo a  potem 
zaprosił około 20-osobową 
grupę dzieci do Świnoujścia na 
wakacje. Wraz z  przyjaciółmi 
zorganizował i  sfinansował im 
pobyt. Potem już będąc człon-
kiem Klubu Rotary inicjował 
i  współorganizował dwukrot-
nie takie pobyty. 
Państwo Sowowie mają dwóch 
synów, ale w  ich domu znala-
zło się miejsce dla Kasi, dale-
kiej krewnej, która zamieszkała 
z nimi, skończyła studia i nadal 
traktuje ich jak prawdziwych 
rodziców. Agatka i  Malwina 
- dzieci z  Domu Dziecka też 
przez pewien czas były częścią 
rodziny Piotra i jego żony Jadzi. 
Do Piotra lgnęli ludzie potrze-
bujący pomocy czasami naduży-
wając jego “miękkiego serca”. 
Nie wszystkim mógł pomóc, ale 
robił co było w  jego mocy. Jed-
nemu dał kilka złotych, innemu 
załatwił jakąś dorywczą pracę 
albo choć tymczasowe miejsce 

schronienia. Był uosobieniem empatii. 
Rozumiał co to znaczy rozpacz. Prawdzi-
wy Rotarianin.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,
Rotarianie z RC Świnoujście

W wieku 62 lat zmarł nagle nasz Ko-
lega Piotr Ziółkowski. Od 2009 

roku był aktywnym członkiem Elbląskie-
go Klubu Rotary. W  roku rotariańskim 
2012/2013 pełnił funkcję prezydenta na-
szego Klubu, a  przez kilka kadencji był 
członkiem zarządu.
Swoją postawą i  osobistym zaangażo-
waniem, zarówno w  bieżących pracach 
klubu, jak i w organizowanych przez nas 
akcjach charytatywnych był wzorem 
godnym do naśladowania. Był uczynny, 

koleżeński oraz otwarty na po-
trzeby drugiego człowieka. 
Zawsze mogliśmy liczyć 
na jego pomoc i wspar-
cie także w  zwykłych 
koleżeńskich sprawach. 
Straciliśmy cenionego 
i  lubianego Kolegę. Piotrze, 
będzie nam Ciebie brakowało. 
Żonie i  Córce składamy szczere wyrazy 
współczucia.
Członkowie Elbląskiego Klubu Rotary

zmarł Rotarianin Piotr Sowa

Żegnamy Piotra
ziółkowskiego
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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

1 199 793 219 157 362 434 1659

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 821 9 273 15 758 81

Stan na 16 lutego 2021 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

MAJ 2021

7 Internet - platforma Zoom Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu Dystrykt 2231

27 Kotlina Kłodzka
IFMR Poland International Tour Kotlina 
Kłodzka – odkryj piękno Dolnego Śląska

IFMR Polska

29 Internet - platforma Zoom Konferencja Dystryktu Dystrykt 2231

cZeRWIec 2021

7 Internet - platforma Zoom 30-lecie RC Toruń RC Toruń

12-16 Internet
Światowa Konwencja Rotary International 

2021
Rotary International

WRZESIEŃ 2021

4 Zamość
XVI Mistrzostwa Dystryktu 2231 w strzelaniu 

z broni sportowej o Puchar Gubernatora
RC Zamość

16 Bydgoszcz
IFMR Poland International Tour Bydgoszcz, 

Polska
IFMR Polska

PaźDZIERnIK 2021

1-3 Lubniewice Konferencja Dystryktu Dystrykt 2231

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 poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Alu-
minium Company. Taylor poszukując 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 International 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 
myślimy, 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



M
Ą
D
R
O
Ś
Ć

MĄDROŚĆ

RADOŚĆ

PRZYJAŹŃ

M
Ą
D
R
O
Ś
Ć P

R
Z
Y
JA

Ź
Ń

W
O

LO
N

TA
R

IA
T

PRZYJAŹŃ
WOLONTARIAT

POMOC

P
O

M
O

C

M
Ą
D
R
O
Ś
Ć

MĄDROŚĆ

RADOŚĆ

PRZYJAŹŃ

P
R
Z
Y
JA

Ź
Ń P

R
Z
Y
JA

Ź
Ń

W
O

LO
N

TA
R

IA
T

PRZYJAŹŃ

WOLONTARIAT

POMOC

P
O

M
O

C

SłuŻBa innyM
PonaD WłaSnE inTERESy

WoLonTaRiaT
MĄDRoŚć

RaDoŚć
PRzyJaźń

PoMoC


