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Drodzy propagatorzy zmian, jednym z założeń Rotary jest wyko-
rzystanie swojej specjalizacji – lekarskiej, prawniczej, inżynier-
skiej czy innej – do czynienia dobra na świecie. Jest to szczególnie 
ważne, teraz gdy osoby, które straciły pracę w wyniku pandemii, 
muszą ponownie przechodzić szkolenia branżowe. Dlatego Rota-
ry E-Club of Tamar Hong Kong zorganizował seminaria dla mło-
dych ludzi, które przygotowują ich do wkroczenia w zmieniający 
się świat.
Takie szkolenia muszą odbywać się na szeroką skalę. Z danych 
ONZ wynika, że w 2022 r. ponad 200 mln osób będzie bez pracy, 
a bezrobocie najbardziej dotknie młodych pracowników i kobiety.
Dlatego w swojej kadencji skupiłem się na projektach wzmac-
niających pozycję dziewcząt i cieszę się, że zostały one tak ciepło 
przyjęte. Pamiętajmy, że dostęp do edukacji może być zablokowa-
ny również przez niedobory wody pitnej czy brak infrastruktury 
sanitarnej.
Projekt w indyjskim Pune zakłada zaopatrzenie kobiet i dziew-
cząt w tanie wkładki higieniczne wielorazowego użytku – oraz 
zapewnienie miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym i obniżenie 
poziomu produkcji zanieczyszczeń w wyniku wyrzucania ponad 
12,3 mld chusteczek, z których większość ląduje na indyjskich wy-
sypiskach.
Rotary Club of Poona z Indii przeprowadził warsztaty dla kobiet 
ze sztuk walki, aby mogły się bronić w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia lub życia, również w sytuacjach handlu ludźmi.
Ja również mogłem wykorzystać swoją wiedzę do czynienia dobra 

w Rotary. W 2004 r. Tsunami na Oceanie Indyjskim doszczętnie 
zniszczyło zabudowania na Andamanach i Nikobarach, które 
znajdują się w obrębie mojego Dystryktu. Podczas jednej z wizyt 
obudził się we mnie talent budowniczy i od razu chciałem budo-
wać schronienia dla wyspiarzy. Postawiliśmy 500 domów na Ma-
łym Andamanie.
Podczas ostatniej z siedmiu wypraw na wyspę zauważyłem coś 
błyszczącego w szybie mojego helikoptera – były to dachy nowo 
wybudowanych domów. Byłem przeszczęśliwy, mimo że w mojej 
karierze wybudowałem wiele budynków, a to były zwykłe domy 
w miejscu, którego prawdopodobnie nigdy więcej nie odwiedzę 
dla ludzi, których nigdy więcej nie zobaczę. A właśnie te domy do-
starczyły mi więcej satysfakcji niż każdy wcześniej postawiony 
budynek. Prawdopodobnie dlatego, że wykorzystałem swoją wie-
dzę i umiejętności, aby służyć i odmieniać życia.
Wy też macie szansę, by wykorzystać swoje umiejętności do służ-
by i odmienić życia innych ludzi. Chętnie poznam wasze historie. 
Gratuluję też każdemu klubowi, który wziął udział w mojej ini-
cjatywie „Each One, Bring One”. Dajemy naszym członkom moż-
liwość wykorzystania swoich umiejętności do tego, aby wprowa-
dzić trwałe zmiany w życiu innych ludzi.

Wykorzystaj 
swoją wiedzę 
do czynienia 

dobra 
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Drodzy propagatorzy zmian, na początku mojej kadencji rzuciłem 
każdemu klubowi wyzwanie, aby zorganizować przynajmniej je-
den Rotariański Dzień Służby poświęcony realnym działaniom. 
Miał on dotyczyć wyzwania, któremu stawia czoła wasza spo-
łeczność w ramach jednego z rotariańskich obszarów działalno-
ści podstawowej i zrzeszać wolontariuszy z Rotary i spoza naszej 
organizacji.
Takie wydarzenia motywują Rotarian, Rotaractorów i Interac-
torów do realizacji innowacyjnych projektów i mogą przedsta-
wiać wasze dokonania jako ludzi czynu potencjalnym nowym 
członkom.
Wasza dotychczasowa reakcja bardzo mnie zainspirowała 
i chciałbym podzielić się z wami jednym z projektów.
Szacuje się, że ok. 74 miliony ludzi w Indiach cierpi na cukrzycę, 
która stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów. Co więcej, po-
nad połowa przypadków nie zostaje nawet zdiagnozowana. Rotary, 
wspólnie z Indyjskim Stowarzyszeniem ds. Badań nad Cukrzycą, 
dostrzegły pilną potrzebę diagnozowania, leczenia oraz śledzenia 
przebiegu choroby u osób chorych na cukrzycę. Współpracując 
z innymi organizacjami, zorganizowaliśmy ogólnokrajowe bada-
nie poziomu cukru we krwi – 29 września, który jest Światowym 
Dniem Serca.

Badanie odbyło się w ponad 10 tys. miejsc w Indiach, a udział 
wzięło ponad 2000 klubów Rotary i Rotaract; wykonano ponad 
milion badań, co zostało również odnotowano w azjatyckiej księ-
dze rekordów (Asia Book of Records). Ale – co ważniejsze – zdia-
gnozowano również dziesiątki tysięcy przypadków cukrzycy, co 
pozwoli chorym podjąć odpowiednie działania. Wszyscy zostali 
również poinformowani, że powinni podjąć dodatkowe środki, 
aby chronić się przed Covid-19 oraz chorobami, które są powiąza-
ne z cukrzycą.
23 lutego obchodzimy rocznicę powstania Rotary International. 
Celebrujmy ją, organizując kolejne Dni Służby. Nie mogę się do-
czekać, żeby przeczytać o waszych kolejnych projektach! Możecie 
się nimi dzielić na Rotary Showcase – tam też szukajcie inspira-
cji oraz partnerów do projektów. Szczególnie zachęcam was do 
realizacji projektów, skupiającym się na wzmacnianiu pozycji 
dziewcząt i kobiet, gdyż w znacznym stopniu to właśnie one zo-
stały dotknięte pandemią. Program Empowering Girls cieszy się 
dużym zainteresowaniem, zarówno wśród członków Rotary, jak 
i osób spoza naszej organizacji. Rządy i organizacje pozarządowe 
w wielu krajach bardzo doceniają tę inicjatywę. Nie przestawajmy 
realizować jej założeń.
Cieszę się też, że pomysł „Each One Bring One” przynosi owoce. 
Zadbajmy o to, aby każdy członek klubu wprowadził przynajmniej 
jedną osobę do Rotary, a potem wszyscy pracujmy nad zaangażo-
waniem i utrzymaniem nowych członków w naszych klubach.
Pamiętajmy o tym, aby się rozwijać, działać i służyć – a służąc, 
zmieniać życie.

Organizujmy
kolejne
Dni Służby

LUTY 2022
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Każdy z nas wstąpił do Rotary, aby połączyć się z innymi w służ-
bie i aby dokonać zmian. A gdy Rotary łączy siły z organizacjami, 
z którymi dzielimy wspólne cele, to wszystko staje się możliwe. 
Współpraca potęguje nasze możliwości.
Współpraca z innymi nie jest niczym nowym w Rotary. Pomogli-
śmy stworzyć Globalną Inicjatywę na rzecz Walki z Polio, a gdy 
dołączyła do nas Fundacja Billa i Melindy Gatesów, zyskaliśmy 
partnera, który pomógł nam pozyskać fundusze i zapewnił za-
plecze techniczne do walki z polio. Dzięki wsparciu Fundacji 
Gatesów, która mnoży wpłaty w stosunku 2:1, Rotary jest w sta-
nie zebrać 150 mln dolarów rocznie na walkę z polio. Jesteśmy 
dumni, że możemy być częścią tego projektu.
Wiele osób może nie wiedzieć, że ta współpraca obejmuje rów-
nież działania, mające na celu zapobieganie innym chorobom. 
Fundacje Rotary i Gatesów, wspólnie z World Vision U.S., współ-
finansują program, któremu przewodzi jeden z Rotarian, a któ-
ry ma na celu wyeliminowanie malarii w Zambii. W ramach tej 
współpracy każda organizacja przeznacza 2 mln dolarów na pro-
gram Partners for a Malaria-Free Zambia – który jest również 
pierwszym beneficjentem grantu Fundacji Rotary w ramach 
programu na tak szeroką skalę.

Podobne efekty można zauważyć we współpracy w ramach 
innych obszarów naszej działalności. Rotary działa z Ame-
rykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) 
w zakresie projektów na skalę ogólnokrajową. Wspólna ini-
cjatywa Rotary i USAID WASH pomaga społecznościom i rzą-
dom, m.in. w Ugandzie i Ghanie zaopatrzyć ludzi w pitną wodę 
czy urządzenia sanitarne, zmieniając życia setek tysięcy lu-
dzi. Razem walczymy również z Covid-19 oraz długofalowymi 
finansowymi i społecznymi skutkami pandemii we Włoszech. 
Z kolei program Hearts of Europe, współfinansowany przez 
USAID i Rotary, wspiera kraje Europy Wschodniej poprzez 
global granty.
Jeden udany projekt często stanowi początek kolejnego. W ra-
mach Power of Nutrition współpracujemy z UNICEF-em (na-
szym wieloletnim partnerem) i Eleanor Crook Foundation, aby 
przeciwdziałać niedożywieniu wśród niemowląt.
Fundacja Rotary jest zbyt skuteczna, abyśmy zachowywali ją 
wyłącznie dla nas samych. Podtrzymujmy jej ogień. Dzięki nie-
mu znajdziemy nowych partnerów i sprzymierzeńców, z którymi 
wspólnie będziemy mogli czynić dobro na całym świecie.

John Germ
Przewodniczący Fundacji Rotary

Wartość
współpracy

STYCZEŃ 2022
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Rotary buduje pokój, 
wychowując kolejne 
pokolenia w duchu 
pacyfizmu 

Nieustannie wyczekuję lutego, gdy Rotary obchodzi swoje „uro-
dziny”. Miesiąca, który dał początek naszej organizacji. To wła-
śnie w 1905 r. w Chicago narodził się globalny ruch, do którego 
dziś należymy i ja, i wy.
Luty jest też miesiącem w Rotary poświęconym budowaniu poko-
ju na świecie, zapobieganiu konfliktom oraz pielęgnowaniu wza-
jemnej tolerancji.
Fundacja Rotary promuje pokój waszymi rękami w postaci gran-
tów globalnych oraz dystryktalnych. Projekt, który ma na celu 
walkę z analfabetyzmem, może prowadzić do budowania wzajem-
nego zrozumienia lub umocnić sytuację gospodarczą danego re-
gionu, kładąc tym samym podwaliny pod budowanie pokoju. Gdy 
po zainstalowaniu pomp, społeczności przestają walczyć o trudno 
dostępne źródła wody pitnej, mogą skupić się na edukacji. Promo-
wanie pokoju jest bezpośrednio powiązane z każdym aspektem 
działalności rotariańskiej.
Praca polegająca na aktywnym budowaniu pokoju i porozumienia 
od samego początku stanowiła znak rozpoznawczy Rotary, ale gdy 
w 1999 roku utworzyliśmy rotariańskie Centra Pokoju, rozpoczę-
liśmy nowy rozdział tej historii. W tym roku mija 20 lat, od kiedy 
pierwsi stypendyści ukończyli naukę w Centrach; w ramach tego 
innowacyjnego programu połączono wiedzę teoretyczną nt. po-

wstawania konfliktów z praktyczną, która pozwala absolwentom 
rozwiązywać realne problemy. 
Centra Pokoju były w stanie dostosować się do zmian wymuszo-
nych przez pandemię i kontynuują program nauczania. Stypendy-
ści siedmiu ośrodków właśnie wznowili zajęcia, w tym w najnow-
szym Centrum na Uniwersytecie Makerere w Ugandzie. Wszyscy 
przygotowują się do tego, aby wdrażać pokojowe rozwiązania 
w rejonach, które naprawdę ich potrzebują.
Program Centrów Pokoju wciąż się rozwija. Specjalny komi-
tet nieustannie poszukuje nowych, potencjalnych lokalizacji 
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie już w 2024 
r. moglibyśmy otworzyć kolejne placówki. To znaczący krok 
w staraniach Rotary na rzecz globalnej edukacji pokojowej, gdyż 
kładziemy podwaliny pod kolejne pokolenia stypendystów, dą-
żących do budowania pokoju w tych regionach. I nie spocznie-
my na laurach. Do 2030 r. otworzymy Centrum Pokoju również 
w Ameryce Łacińskiej.
W ciągu ostatnich 117 lat Rotary urosło do rangi globalnej siły pro-
mującej pokój i wzajemnie zrozumienie.  Możliwości Rotary, Fun-
dacji oraz nasze kilkudziesięcioletnie zaangażowanie na rzecz 
pokoju to coś, co warto celebrować, wspierać i kontynuować dla 
przyszłych pokoleń.

LUTY 2022
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Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie, po krótkiej przerwie 
świąteczno–noworocznej wróciłem do swoich obowiązków jako 
Gubernator.  W pierwszej kolejności udałem się do zaprzyjaź-
nionego Rotary Klubu Olsztyn Varmia, gdzie zostałem ciepło 
przyjęty przez Prezydenta Marka Borowskiego i pozostałych 
członków klubu. 
Nie ukrywam, iż znam wszystkich członków tego klubu, albo-
wiem wielu z nich poprzednio było Rotaractorami czy uczest-
niczyło w wymianie młodzieżowej lub pomagało w innych 
przedsięwzięciach.  Mój Klub Rotary Olsztyn był klubem spon-
sorującym ten klub.  Miałem przyjemność uczestniczyć w przy-
jęciu nowej członkini klubu: Anny Dudzińskiej – Filikiewicz. 
Szlachetna rywalizacja trwa! 
Następnie uczestniczyłem online w spotkaniu z Roraty Klu-
bem w Gorzowie Wielkopolskim, na którym osobiście był asy-
stent Gubernatora Tadeusz Karwatka. Za co jestem mu bardzo 
wdzięczny. Dowiedziałem się o planach jakie klub ma na najbliż-
sze miesiące. Bardzo dziękuje za zaproszenie i możliwość zabra-
nia głosu. 
Również w styczniu odbyło się posiedzenie Zarządu, gdzie oma-
wialiśmy szereg spraw dotyczących Dystryktu w tym między 
innymi organizację PETS, spotkanie w ramach ICC Polska- 
Francja w Krakowie, kwestie związane z ich inkorporacją oraz 
podsumowaliśmy połowę kadencji. 
Następnie udałem się do Torunia, gdzie spotkałem się z dwo-
ma klubami – Rotary Klub Toruń i Rotary Klub Młyniec Drugi. 
Oba kluby przedstawiły mi swoje dokonania oraz plany na przy-
szłość. Jestem pod wrażeniem ich działalności i prowadzonych 
przez nich inicjatyw. 
W imieniu klubu toruńskiego przyjęła mnie Prezydent Elekt 

Maria Wincławska w zastępstwie Prezydenta, który był chory 
(coronawirus). 
Natomiast w imieniu Klubu Rotary Młyniec Drugi przywitała 
mnie Prezydent Magdalena Kłoss. 
W tym miejscu chcę również podziękować Annie Stawikowskiej 
za wspaniałe przyjęcie. Znamy się z Anią od lat i było miło zno-
wu się spotkać. Ania przedstawiła program, który realizuje w ra-
mach ICC Polska-Izrael i ICC Izrael – Polska Hands Across The 
Water. 
Na zakończenie chciałbym podnieść jeszcze jedną sprawę, któ-
ra jest bardzo istotna, a mianowicie tzw. „good standing”. Każdy 
klub powinien wywiązywać się z obowiązków wobec Rotary In-
ternational i Dystryktu. 
Zarządy klubów bezwzględnie powinny pilnować płatności na 
rzecz Rotary International, ponieważ brak płatności w określo-
nym czasie powoduje usunięcie klubu z Dystryktu. 
W tym roku początkowo takich klubów było 19, ale po inter-
wencjach Zarządu Dystryktu na koniec zostały już tylko 2 klu-
by, które nie opłaciły składek i zostały usunięte z Dystryktu.  Po 
zapłaceniu składek udało się te kluby przywrócić z powrotem do 
rodziny rotariańskiej. 
W tym miejscu chcę podziękować DGE Piotrowi Jankowskie-
mu, który z ramienia Zarządu zaangażował się w przywrócenie 
tych klubów do Dystryktu. To dzięki jego pracy mamy ponownie 
wszystkie kluby w Dystrykcie. 
Serdecznie pozdrawiam. 

Wojciech Wrzecionkowski
Gubernator Dystryktu 2231

Szlachetna
rywalizacja 

trwa 
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Kochane i kochani,
życzę Wam, aby 2022 rok 
przyniósł same szczęśliwe 
chwile, aby udało Wam się 
osiągnąć zamierzone cele 
i zrealizować marzenia. Aby-
ście byli zdrowi, radośni i peł-
ni energii do działania.
W bieżącym numerze znaj-
dziecie m. in. informację 
o trwającym projekcie „Rota-
ry dla planety – 1,2 miliona 
drzew”, a także o projektach 
Rotaractu: „Drobne kroki ku wielkim zmianom” i „Rotaraktorskie 
Wyzwanie Czytelnicze”. Jako inspiracja może także posłużyć 
Wam realizowany przez RC Ziębice projekt „Borelioza – profilak-
tyka i leczenie”.  Polecam także artykuł na temat przygotowywa-
nej właśnie książki „Kto jest kim w polskim Rotary i Rotaract”. 
Zachęcam Was gorąco do pokazania się w tej książce. 
Życzę miłej lektury i przypominam, że we wszystkich spra-
wach możecie się z nami porozumiewać mailowo pod adresem: 
redakcja@rotary.org.pl 
Z rotariańskim pozdrowieniem,

NR 1 (28), styczeń-luty 2022

Rada Doradcza
Wojciech Wrzecionkowski – Gubernator Dystryktu
Janusz Koziński – Immediate Past Gubernator 2020-2021
Piotr Wygnańczuk – Członek Zarządu Rotary International 2018-2020
Barbara Pawlisz – Past Gubernator 2015-2016
Małgorzata Wojtas – Past Gubernator 2019-2020
Janusz Potępa – Past Gubernator 2013-2014
Łukasz Grochowski – Past Gubernator 2018-2019
Piotr Jankowski – Gubernator Elekt na kadencję 2022-2023
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8. Ludzie czynu na całym świecie, Brad Webber, Rotary International
10. Światowa Konwencja Rotary International 2022 w Houston, Miyoki 
Walker, Rotary International 
11. Houston… mamy Konwencję, Mark Krawczyński, RC Warszawa City
12. 100 lat Rotary we Francji, Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki 
i Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki 

ROTARY W DYSTRYKCIE
14. Warsztaty konserwatorskie dla młodzieży, Włodzimierz Bentkowski, RC 
Zamość Ordynacki 
16. Kto jest kim w polskim Rotary i Rotaract – poznajmy się, Dorota Wcisła, 
RC Elbląg Centrum

Z ŻYCIA KLUBÓW
18. Jak uniknąć Boreliozy, rozmowa z Tadeuszem Bieleckim z RC Ziębice, 
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
20. Rotary dla planety – 1,2 miliona drzew, RC Katowice
21. Rotary dla Ziemi, Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
21. Dar dla Strażaków, Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
22. Koncert z okazji 25-lecia Klubu, Marcin Krzemiński, RC Kielce
22. Rotarianie dla Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, Janusz Matusiak, 
RC Biała Podlaska
22. Ekologiczna ścieżka i pamiątkowy kamień, Karol Sienkiewicz, RC Młyniec 
Drugi
23. Rotariańskie zawody wędkarskie w Worynach, Aleksandra Górecka 
Ostrowska i Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński
24. Działania dla lokalnej społeczności, Mirosław Piwkowski, RC Zamość
26. Stypendia dla młodzieży wręczone, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
26. Sprzęt dla Lekarzy Nadziei, Zbigniew Hajduk, RC Kraków
27. Pomoc dla Trampkarzy ZKS Kluczevia, Grzegorz Kotyński, RC Stargard
27. Sprzęt sportowy dla dzieci, Monika Rosińska, Rotary E-Club Poland
28. Francuscy Rotarianie w Polsce, Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, RC 
Puławy
29. VII Charytatywny Bal Halloween, Ewa Czułowska, RC Olsztyn Varmia

FELIETON
30. Moje 3 grosze. Nasz rotariański Poczwórny Test, PDG Janusz Potępa, RC 
Kraków Wawel

ROTARACT
31. Druga edycja „Drobnych kroków ku wielkim zmianom” – globalna, Rafał 
Tondera, RAC Warszawa i RC Warszawa Józefów
32. Nie tylko etykiety z opakowań szamponów, Rafał Tondera, RAC 
Warszawa i RC Warszawa Józefów

INTERACT 
33. Fash’n’act V, Ewelina Sabalska i Amelia Synak, Interact Szczecin 
International

IN MEMORIAN
34. Pożegnanie Leopolda Schüttera, RC Łódź Centrum
34. Odszedł Wincenty Kurczuk, RC Lublin
34. Wspomnienie Ryszarda Piotrowicza, RC Lublin Centrum

AKTUALNOŚCI
35. Witamy w Rodzinie Rotary
35. Kalendarium
35. Rotary w liczbach
35. Słownik skrótów
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Stany Zjednoczone
We wrześniu Rotary Club of Novato 
z Kalifornii świętował otwarcie lokalnego 
centrum kultury, który to projekt rozpoczął 
się w 2007 r. przekazaniem 
5 mln dolarów od wieloletniego członka 
klubu, Billa Jonasa. Klub współpracował 
z College of Martin i wybudował kompleks 
o wielkości ponad 1400 m2 na terenie 
kampusu w Indian Valley. W centrum 
znajduje się sala bankietowa mogąca 
pomieścić setki gości, kuchnia i scena 
wyposażona w sprzęt audio-wideo. Klub, 
który pokrył ok. jedną trzecią kosztów 
budowy, otrzymał 75-letnią dzierżawę 
oraz prawa do nazwania centrum imionami 
śp. Billa i Adeli Jonasów, organizuje 
swoje spotkania właśnie tam. – Było 
to wyjątkowo długie wyzwanie, ale nie 
poddaliśmy się – mówi Sonia Seeman, 
współprzewodnicząca komitetowi ds. 
planowania.

8  |  rotary.org.pl

|   ROTARY NA ŚWIECIE

Ludzie czynu
na całym świecie
Brad Webber

104 cm
to średnia roczna opadów 

w Antigui i Barbudzie

116 szkół
w Kalifornii to tzw. 

Community Colleges

Antigua i Barbuda
Przyjemny klimat Wysp Podwietrznych 

(Morze Karaibskie) przyciąga 
spragnionych słońca turystów, ale 

dotkliwe susze w ciągu ostatnich kilku 
lat sprawiły, że mieszkańcy musieli zacząć 
polegać na odsolonej wodzie – którą 
również zmuszeni byli racjonować. Aby 
jak najlepiej wykorzystać dostępną wodę, 
Rotaract Club of Antigua zainstalował 12 
zbiorników na wodę w centrum opieki 
nad osobami z niepełnosprawnościami. 
– Zachęca to do mycia rąk i zachowania 
właściwej higieny podczas pandemii 
Covid-19 – mówi Past Prezydentka 
klubu, Ti-Anna Harris. Przedsięwzięcie 
kosztowało liczący 34 członków klub 
1850 dolarów. Klub realizuje również 
inne projekty. We wrześniu sprzątali 
plaże w ramach akcji Save Our Shores, 
realizowanej wspólnie z klubami 
Rotaract Mémorial des Gonaïves na 
Haiti i Freetown Sunset w Sierra Leone. 
Klub organizuje również darmowe testy 
na obecność wirusa HIV, szkolenia 
zawodowe, spotkania świąteczne oraz 
konkursy ortograficzne.

Club of Novato

Club of of Antigua

Club of Freetown Sunset

Club of Mémorial
des Gonaïves



Club of Modesto Sunrise
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Wielka Brytania
Rotary wsparło inicjatywę, w ramach 
której rozdano tysiące namiotów osobom 
bezdomnym w Wielkiej Brytanii. Lekkie, 
jednoosobowe namioty kosztują ok. 40 
dolarów za sztukę i stanowią wyłącznie 
krótkoterminowe rozwiązanie podczas 
wyjątkowo chłodnych i wilgotnych miesięcy. 
– Rotarianie byli pierwszymi osobami spoza 
naszej organizacji, którym pokazaliśmy 
nasze namioty – mówi Justin Devereux, 
współzałożyciel organizacji charytatywnej 
Sleep Pod. Rotary Club of Erdington i inne 
kluby z Dystryktu 1060 zapewniają wsparcie 
finansowe projektu, a setki Rotarian i innych wolontariuszy przyłączyły się do akcji, 
w ramach której przygotowywali namioty we własnych domach, aby zwiększyć dostępne 
zapasy dla potrzebujących. – Ludzie nadal umierają na ulicach z powodu hipotermii, 
a Sleep Pod robi wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać ludzi, którzy spędzają noc 
pod gwiazdami – mówi Devereux. – Niezależnie od tego, z jakiego powodu.

Tajlandia
Od początku pandemii Covid-19, Rotary 
Club of Eastern Seaboard odgrywa 
kluczową rolę w ponad 30 zbiórkach 
żywności. Past President Rodney 
Charman, mówi, że klub podejmuje 
wyjątkowo istotne działania w Pattayi, 
która została szczególnie mocno dotknięta 
przez lockdowny. – Brak turystów 
sprawił, że taksówkarze, hotelarze 
i pracownicy gastronomii stracili prace 
– wyjaśnia Charman. – Część z nich 
zamieszkała w schroniskach lub na 
ulicy. Klub współpracuje z lokalnym 
bankiem żywności, organizacjami pomocy 
społecznej oraz policją przy dystrybucji 
żywności. W ramach dużej akcji w sierpniu 
pięcioro członków przez trzy dni 
kupowało, transportowało i pakowało 
ponad 400 zestawów artykułów 
spożywczych, m.in. wody, jajek, oleju, 
ryżu, gotowanego kurczaka, rybnych 
konserw oraz maseczek ochronnych. 
W kolejnych miesiącach klub powtórzył 
tę akcję. 

Egipt
W 2019 r. para pustułek zainspirowała 
Georginę Cole, która zaczęła 
dokumentować swoje ptasie obserwacje 
w bazie online eBird. – Zdałam sobie 
sprawę, że powinnam wiedzieć więcej na 
temat otaczających mnie ptaków – mówi 
Cole, członkini Rotary Club of Red Sea-
El Gouna, znajdującego się nad Zatoką 
Sueską, który stanowi swoisty przystanek 
dla ponad miliona ptaków migrujących 
pomiędzy Europą a Afryką. Gdy lokalna 
szkoła poprosiła ją o wystąpienie, Cole 
przygotowała karty informacyjne po 
angielsku i arabsku. Lokalne władze 
zainteresowały się jej inicjatywą – którą 
wspiera również jej klub – i wybudowały 
punkt obserwacyjny nad mokradłami. 
W ramach projektu hotelarze dowiedzieli 
się, jakie ptaki żyją w regionie. – Turyści 
często przyjeżdżają tu, aby nurkować 
i obserwować tętniące życiem dno morskie 
– mówi Cole. – Może teraz spojrzą również 
w niebo?

8,2%
Tajów cierpi z powodu 

niedożywienia

60-70%
pustułek nie dożywa 

jednego roku
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 Jak zakupy, to w Houston!
Gdy będziecie wybierać się na Światową Konwencję RI 
2022 w Houston w dniach 4-8 czerwca, możecie pomyśleć 
o zabraniu dodatkowej walizki, bo to miejsce słynie zarówno 
z luksusowych marek, jak i lokalnych cacuszek.
Galleria w Uptown Houston mieści kilkaset sklepów na 
powierzchni ponad 200 tys. m2. To największe centrum 
handlowe w Houston i jedne z większych w kraju. Turyści 
i lokalsi chętnie kupują produkty takich marek, jak Neiman 
Marcus, Nordstrom, Chanel, Gap, H&M, czy Saks Fifth 
Avenue. 
The River Oaks Shopping Center to jedno ze starszych i bar-
dziej stylowych centrów handlowych Houston. Jego historia 
sięga 1937 r., a budynki w stylu art deco stanowią wizytówkę 
tego miejsca. Warto wspomnieć o otwartym planie, spekta-
kularnym kinie, eklektycznym wzornictwie oraz ponad 70 
sklepach i restauracjach, które dopełniają całości.
Modne centrum Uptown Park skrywa kilkadziesiąt uro-
czych, nowoczesnych i lokalnych sklepów, których oferta 
rozciąga się od cygar, przez kawiarenkę, której wystrój przy-
wodzi na myśl podbój kosmosu, aż po sklepy jubilerskie. To 
ulubione miejsce wielu houstończyków, gdyż po udanych 
zakupach mogą zjeść w jednej z licznych restauracji. Znaj-
dziecie tu, m.in. klasyczną kuchnię francuską, sushi, a nawet 
meksykański street food.

Smaki miasta
Scena kulinarna Houston stawia turystów przed dobrze zna-
nym problemem: za dużo restauracji, za mało czasu! Podczas 
Światowej Konwencji RI skosztuj dań w tych miejscach – do 
każdego wygodnie dojedziesz taksówką.
The Original Ninfa’s on Navigation stanowi kwintesencję 
kuchni Tex-Mex, połączenia południowo-amerykańskich 
i meksykańskich smaków. Założyła ją w 1973 r. „Mama” 
Ninfa Laurenzo, a ich fajitas są znane w całym kraju. Ko-
niecznie spróbuj ich queso flameado i tacos al carbón. Kub-
ki smakowe ostudzisz odświeżającą agua fresca.
Brennan’s of Houston stanowi połączenie autentycznej kuchni 
kreolskiej z południową gościnnością. Spróbuj ich popisowej 
zupy żółwiowej oraz lokalnych ostryg Matagorda Bay. Bren-
nen’s jest siostrzaną restauracją słynnej Commander’s Palace 
w Nowym Orleanie, więc w każdy weekend usłyszysz tu rów-
nież muzykę jazzową na żywo – idealną do pączuszków beignets 
czy tradycyjnego shrimp and grits (polenty z krewetkami).
Nobie’s chwali się swoją współczesną kuchnią amerykań-
ską i oferuje lokalne składniki oraz wyluzowaną atmosfe-
rę. Menu jest eklektyczne i często się zmienia, a znajdziesz 
w nim, m.in. smażoną przepiórkę w panierce czy tatara z kre-
mem z żółtek. Poczuj prawdziwy vibe tego miejsca, sącząc je-
den z rzemieślniczych drinków lub rozkoszując się trunkiem 
z pokaźnej karty win.
„Casual z klasą” najlepiej opisuje Rosie Cannonball, gdzie 
skosztujecie europejskich dań z włoskim akcentem. Na po-
czątek focaccia di recco lub makaron carbonara z krabem, 
potem pizza, grillowana ośmiornica lub inne danie, któ-
re wyjdzie z pieca opalanego drewnem. Poczujecie się, jak 
w objęciach najbardziej szykownych Włochów, których mie-
liście okazję poznać.
Miyoki Walker

Światowa Konwencja
RI 2022

Galleria w Uptown Houston mieści kilkaset sklepów 
na powierzchni ponad 200 tys. m2Fo
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Scena kulinarna Houston stawia turystów przed dobrze znanym 
problemem: za dużo restauracji, za mało czasu

Aby dowiedzieć się więcej o Konwencji i dokonać rejestracji, wejdź na
convention.rotary.org
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Grafika: Rafał Tondera, RC Warszawa Józefów / RAC Warszawa

Podobne słowa przyciągnęły przed laty 
miliony telewidzów, a Światowa Kon-

wencja Rotary International w Houston 
zbierze w dniach 4-8 czerwca 2022 r. rów-
nie spektakularne tłumy Rotarian!
Nasi przyjaciele zapraszają nas w miej-
sce, gdzie rozpoczął się podbój kosmosu, 
a poza dosłownymi gwiazdami spotkacie 
również dziesiątki tysięcy członków klu-
bów Rotary, Rotaract i Interact, którzy 
was zainspirują do wspólnego działania 
i podzielą się z wami niesamowicie pozy-
tywną energią.
Miałem okazję brać udział w każdej Świa-
towej Konwencji RI od 2014 r., a nawet 
przemawiać podczas kilku z nich i muszę 
przyznać, że wszystkie ceremonie otwar-
cia zapierają dech w piersiach, a zdobyte 
doświadczenia i kontakty pozwoliły mi na-
wiązać długotrwałe znajomości z prawdzi-
wymi pasjonatami w swoich dziedzinach.
Gdy pierwszy raz postawiłem krok w hali 
głównej Konwencji, otoczyło mnie ponad 
dziesięć tysięcy twarzy – a dużą część 
z nich do dzisiaj dumnie nazywam kolega-
mi i przyjaciółmi. Hala główna znajdowała 

się w okrągłym budynku, więc można było 
jednym spojrzeniem objąć całą Konwen-
cję i wszystkich Rotarian – z lewej, prawej, 
a nawet z góry i z dołu! Przepełniały nas 
wspaniałe uczucia jedności i wzajemnej 
życzliwości.
W 2000 r. udało mi się na żywo obserwo-
wać ceremonię otwarcia Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Sydney. Było to niesamo-
wite przeżycie, które naładowało wszyst-
kich potężną dawką energii, ale to Świa-
towa Konwencja Rotary International 

w 2014 r. sprawiła, że poczułem się na-
prawdę wyjątkowo – wiedziałem bowiem, 
że każdemu uczestnikowi tego ogromnego 
wydarzenia przyświeca ten sam cel.
Jestem przekonany, że Światowa Kon-
wencja w Houston będzie jeszcze bardziej 
inspirująca dzięki niewyczerpanym po-
kładom energii, które magazynowaliśmy 
przez ostatnie lata w okresie reżimu sani-
tarnego.
Tego trzeba doświadczyć na własnej skó-
rze – tej wielkiej mocy i szacunku, któ-
rym darzymy siebie nawzajem. Odkryjmy 
wspólnie nowe horyzonty!
Polaków już nie obowiązuje wiza przy 
wjeździe do Stanów Zjednoczonych 
w celach turystycznych, cena pakietu 
wynosi 575 USD. Jeśli Konwencja zosta-
nie odwołana przez wzgląd na pandemię, 
otrzymacie pełny zwrot kosztów uczest-
nictwa, a jeśli wniesiecie o zwrot z inne-
go powodu, poniesiecie 50 USD kosztów 
administracyjnych.
Mark Krawczyński, RC Warszawa City
Parafraza: Rafał Tondera, RC Warsza-
wa Józefów / RAC Warszawa

Houston, mamy Konwencję

Wejdźcie na stronę Światowej Konwencji RI, aby dowiedzieć się więcej 
i zarezerwujcie sobie datę 4-8 czerwca 2022 r.

convention.rotary.org
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Grudzień 2021 roku to miesiąc obcho-
dów 100-lecia Rotary we Francji. 

Wypada wspomnieć, że pierwszy Rotary 
Club de Paris powstał tam 1 kwietnia 1921 
roku i liczył 16 członków. Dziś Francja ma 
18 Dystryktów i 33 488 członków w klu-
bach. Nic więc dziwnego, że z racji tak 
ważnej rocznicy odbyło się wiele spotkań 
i uroczystości w tym czasie.
Uznaliśmy, że nasza obecność może przy-
czynić się do podkreślenia wagi jaką przy-
wiązujemy do już wieloletnich kontaktów. 
Paryż przywitał nas zmienną jesienną 
pogodą, chwilami słoneczną, chwilami 
siąpiącą deszczem i mglistą, prawie jak na 
obrazie mostu Waterloo Claude Monet’a.
Główne obchody miały miejsce w sobo-
tę 11 grudnia 2021 roku w Wersalu. Nas 
jednak bardziej interesowało spotkanie 
jakie odbyło się tam dzień później. Było 
to bowiem zebranie wszystkich komite-
tów międzykrajowych Francji. Organiza-
cję powierzono paryskiemu Dystryktowi 
1660, pewnie z racji jego położenia. Przy-

było kilkadziesiąt osób z całej Francji, 
zarządzających czterdziestoma różnymi 
komitetami ICC. Komitet Francja-Pol-
ska reprezentowała Marguarite Szyc, 
my zaś (Anna Kaczmarczyk i ja) byliśmy 
gośćmi w zasadzie wewnętrznego spo-
tkania tej krajowej Comités Inter-Pays 
(ICC). Obrady powadziła przewodniczą-
ca francuskiej sekcji ICC Joêlle Cramoix. 
Ważnymi uczestnikami byli gubernato-
rzy PDG 1660 Jean-Luc Schmerber, DG 
1660 Bernard l’Huilier i DGE 1660 Jean-
-Philippe Baur, DG 1720 Yves Chausset 
i DGE 1670 Sitou Gayibor. Spotkanie ob-
serwował Przewodniczący Rady Wyko-
nawczej ICC Ciril Noirtin. Dodać należy, 
że jest on także przedstawicielem Rotary 
w UNESCO.
Obrady w głównej mierze dotyczyły typo-
wych dla takich organizacji sprawozdań 
i wyborów władz. Dodatkowym ważnym 
tematem były propozycje większego za-
angażowania francuskojęzycznych klu-
bów czy rotarian z innych krajów. Jak ob-

serwujemy może się to wiązać z pewnym 
ograniczeniem roli języka francuskiego 
w Rotary, a dominującego tu angielskiego.
Głos zabierali kolejni przewodniczący 
komitetów. Wreszcie i „nasza” Margueri-
te Szyc mogła opisać historię komitetu 
Francja-Polska mówiąc między innymi 
o odbytych wirtualnych spotkaniach, 
o wspólnym programie RC Montmartre 
i RC Olsztyn w Sztynorcie i założonej 
przez Magdalenę Jamroz giełdzie projek-
tów polsko-francuskich. Dodam tu, że M. 
Jamroz jest teraz specjalnym przedsta-
wicielem DG 1660 do kontaktów z Polską. 
Mogliśmy rozdać przygotowane przez 
Magdalenę specjalne zakładki informują-
ce o idei giełdy. Wystąpienie Małgorzaty 
świetnie współgrało z wcześniejszą wy-
powiedzią Jean-Luc Schmerber’a o mo-
delowej, doskonałej współpracy naszych 
komitetów na przykładzie programu 
„Sztynort”. Na zakończenie Małgorzata 
przekazała zaproszenie do Krakowa na 
spotkanie polskich ICC w marcu.

100 lat Rotary we Francji 
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Włodzimierz Bentkowski i Marguarite Szyc składają życzenia z okazji 100 lat Rotary we Francji
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Na marginesie spotkania Ciril Noirtin 
wspomniał o planowanej na 1-3 kwiet-
nia 2022 roku międzynarodowej sesji 
ICC w Kijowie i zapewniał o poważnym 
udziale w nim reprezentacji Francji.
Także my mogliśmy zabrać głos w spra-
wach wykraczających poza ścisły temat 
spotkania. Mając upoważnienie Guber-
natora naszego Dystryktu Wojciecha 
Wrzecionkowskiego złożyłem gratula-
cje i życzenia z okazji 100-letniej rocz-
nicy Rotary we Francji. Spotkało się to 
z oklaskami, co podkreśla jak ważną dla 
naszych gospodarzy są te daty. Wspo-
mniałem o początkach Rotary w Pol-
sce, zasługach francuskich rotarian dla 
tworzenia pierwszych klubów, o wielu 
grantach zainicjowanych przez Marce-
la Stefańskiego i Eduarda Lezon, także 
o dobrych czasach intensywnej współ-
pracy utworzonego wcześniej komitetu. 
Wszystko to z intencją, by zachęcić i oży-
wić nasze współczesne kontakty. Taki 
właśnie cel miała nasza obecność, byli-
śmy jedynymi zagranicznymi gośćmi, co 
w jakimś sensie podkreśliło naszą wolę 
do pogłębienia współpracy. Mamy w tym 
wielkich sprzymierzeńców w osobach 
Małgorzaty i Magdaleny oraz tu w Pol-
sce, zaangażowanych w działania Komi-
tetu Krystyny Wilczyńskiej-Ciemięga 
(RC Puławy), Jana Wrany (RC Kraków 
Wawel), Błażeja Pruszczyńskiego (RC 
Łódź Centrum) i Ryszarda Nowaka (RC 
Ziębice).
Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Or-
dynacki i Włodzimierz Bentkowski, 
ICC Polska-Francja, RC Zamość Or-
dynacki

Na zdjęciu od lewej  DG 1720 Yves Chausset, Marguarite Szyc, DGE 1670 Sitou Gayibor, Włodzimierz Bentkowski Przew. ICC Polska-Francja

100 lecie Rotary we Francji. W trakcie uroczystości
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We wrześniu 2021 roku odbyły się w Szty-
norcie warsztaty konserwatorskie. To 
pewna nowość w naszym Dystrykcie. Do 
tej pory zwykle młodzież przyjeżdżała na 
wycieczki, żagle czy obozy będące raczej 
beztroskim wypoczynkiem. Tym razem 
rzecz miała się zupełnie inaczej. Celem 
studenckich praktyk była praca polegają-
ca na konserwacji polichromii ściennych 
pałacu.
Grupa była niewielka, w końcu to dopie-
ro początek planu więc musieliśmy i my 
sami przetestować nasze zdolności or-
ganizacyjne w tej nowej, nieznanej do tej 
pory materii. Były więc cztery student-
ki – właściwie absolwentki – z Ecole de 
Condé – Patrimoine w Paryżu: Alix Ja-
nin, Apolline Reichart, Julia Burgun oraz 
Marta Walasek z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Wszystko trwało 
trzy tygodnie, a pracy było mnóstwo.
Po uzgodnieniach z nadzorem konserwa-
torskim wyznaczono jedno z pomiesz-

czeń pałacu, gdzie wcześniej odkryto 
niewielkie fragmenty malowideł. Trze-
ba było ustalić ich zasięg na wszystkich 
ścianach, ewentualne nawarstwienia 
i o ile to możliwe, czas powstania. W ta-
kich przypadkach to benedyktyńska pra-
ca, żmudne „skubanie” centymetr po 
centymetrze wierzchnich farb, by pod 
nimi dotrzeć do oryginalnych, pierwot-
nych barw i polichromii. Wszystkie 
cztery panie cierpliwie pracowały na 
rusztowaniach (pomieszczenie ma ok. 5 
m wysokości) odsłaniając po kolei dość 
dobrze zachowany fryz pod belkami na 
ścianach północnej i wschodniej oraz 
jego mocno uszkodzone fragmenty na 
pozostałych. Pomiędzy drewnianymi 
belkami stropu odsłonięte były prawdo-
podobnie wcześniejsze malowidła, tak-
że tylko w części uchronione wykonaną 
później podbitką stropu, czyli sufitem. 
Dolne partie ścian objawiły jednorodny 
kolor związany czasowo z odkrytym fry-

zem oraz ślady zamurowanego kominka. 
W trakcie prac zabezpieczone zostały 
odspojone fragmenty tynku. Ekipa opra-
cowała dokumentację i w tej chwili pod 
kierownictwem dr Joanny Arszyńskiej 
(UMK w Toruniu) bierze udział w redak-
cji sprawozdania z całości warsztatów. 
Pracownicy Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Olsztynie, podczas 
wizytacji pałacu pod koniec naszych 
praktyk, z uznaniem wyrażali się o ich 
rezultatach. Pod wieloma względami do-
brze to wróży na przyszłość.
Nie jednak samą pracą student żyje i też 
nie było celem ograniczenie pobytu na-
szych gości do trasy pensjonat-pałac 
i z powrotem. Były weekendowe dni wol-
ne, które staraliśmy się wypełnić atrak-
cjami zgodnymi z zainteresowaniem na-
szych konserwatorek. Już w drodze do 
Sztynortu zatrzymaliśmy się w Ciecha-
nowie i w Nidzicy by zwiedzić tamtejsze 
zamki, a po drodze w Olsztynku, gdzie 

Warsztaty konserwatorskie
dla młodzieży
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We wrześniu 2021 roku odbyły się w Sztynorcie warsztaty konserwatorskie
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przy pięknej pogodzie spacerowaliśmy 
po skansenie – Muzeum Budownictwa 
Ludowego. Kolejne dni wolne to wypra-
wy rowerowe do Mamerek (Muzeum II 
Wojny Światowej), łodzią motorową do 
Giżycka, samochodem z przewodniczką 
francuskojęzyczną do Olsztyna i Świętej 
Lipki. Następna wyprawa to Gierłoż, Na-
komiady i Kętrzyn. W Wilczym Szańcu 
zwiedziliśmy bunkry. Nakomiady z kolei 
to niewielki pałac, piękny park i.… farfur-

nia. Można tam zakupić różnorakie wy-
roby fajansowe, nawet całe piece kaflowe 
stylizowane na XVIII i XIX wiek – gdań-
skie czy klasycystyczne, będące kopiami 
oryginałów. Dowiadujemy się tam o ca-
łym procesie „wypieku”, co jest szczegól-
nie ciekawe dla pań z Francji, zajmują-
cych się także konserwacją porcelany. 
W Kętrzynie obejrzeliśmy zamek, mury 
obronne i weszliśmy na wieżę XIV-wiecz-
nego kościoła Św. Jerzego.

Dwa powyżej opisane nie obejmują 
wszystkich celów organizacji warsztatów 
w Polsce. Ten trzeci to wymiana informa-
cji, wiedzy i doświadczeń nie tylko zawo-
dowych, poznawanie kultury i obyczajów 
innych państw, nawiązywanie kontaktów 
na przyszłość i wreszcie szlifowanie ję-
zyków obcych. Tym razem spotkała się 
młodzież z Francji, Niemiec (równolegle 
odbywały się praktyki inżynieryjne szko-
ły z Monachium) i Polski. W przyszłym 
roku, a planujemy kontynuację warszta-
tów przez kolejne lata, nasza grupa posze-
rzy się może o konserwatorów z Włoch, 
Niemiec, Izraela czy Litwy. Już teraz wie-
my, że studentki z Francji były wspaniały-
mi ambasadorkami swojego kraju będąc 
w Polsce, a po powrocie staną się amba-
sadorkami naszego. Wiemy to, bo dobrze 
oceniły swoje polskie pracowite „waka-
cje”, zamierzają tu wrócić by zobaczyć 
więcej, choćby Warszawę czy Kraków 
i sądzimy, że zabrały ze sobą dobry obraz 
naszej ojczyzny.
To wszystko nie powiodłoby się bez za-
angażowania kilku Rotarian – Margu-
arite Szyc (Directrice des Etudes Ecole 
de Condé- Patrimoine, Présidente CIP 
France-Pologne, RC Château Thierry), 
Anny Kaczmarczyk (Konsul Honorowy 
Ambasady Włoch, RC Zamość Ordynac-
ki) i Wojciecha Wrzecionkowskiego (DG 
2231, RC Olsztyn) koordynatora wszyst-
kich tych działań. Strona merytoryczna 
warsztatów to zasługa dr Joanny Arszyń-
skiej, opiekunki całych praktyk i „naszych 
dzieci” w trakcie ich pobytu w Sztynorcie.
Wszystkim tym osobom dziękuję w imie-
niu ICC Polska-Francja.
Włodzimierz Bentkowski, 
RC Zamość Ordynacki 
Przewodniczący ICC Polska-Francja
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Na zdjęciu od lewej: Włodzimierz, Małgorzata, Alix, Apolline, Julia, Joanna i Marta

Studentki z Francji były wspaniałymi ambasadorkami swojego kraju będąc w Polsce, a po 
powrocie staną się ambasadorkami naszego
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Czy myślisz czasem, że dobrze byłoby 
poznać osoby, które podobnie jak Ty 

lubią jeździć na rowerze, nartach, kocha-
ją jazdę konną lub motocykle, uwielbiają 
zwierzęta lub dalekie podróże? A może 
masz czasem potrzebę kontaktu z fa-
chowcem w danej dziedzinie lub pora-
dzenia się osoby, której możesz zaufać? 
A może taki człowiek jest blisko nas, 
w naszej rotariańskiej rodzinie? W ro-
dzinie, w której kierujemy się szlachet-
nymi zasadami i ideałami. 

Pamiętam, gdy zakładałyśmy Klub Ro-
tary w Elblągu odwiedzali nas wspaniali 
mentorzy: PDG Barbara Pawlisz i PDG 
Piotr Wygnańczuk i to właśnie oni uczyli 
nas rotariańskich idei. Pamiętam tak-
że jedno z fantastycznych spotkań ze 
Zbyszkiem Borkowskim, ówczesnym 
Asystentem Gubernatora, który opo-
wiedział nam o rotariańskich tradycjach 
i o ważnej zasadzie, którą się ten ruch 
kieruje. Otóż Zbyszek powiedział, że gdy 
planuje jakiś zakup lub zlecenie usługi, 
zawsze analizuje czy może to zrealizo-
wać z którymś z Rotarian. Dla mnie były 
to ważne słowa i od tego spotkania także 
staram się stosować tą zasadę. Ale żeby 
ją stosować trzeba mieć wiedzę, kto czym 
się zajmuje. I to jest jedna z przyczyn dla 
których pierwszy raz pomyślałam o wy-
daniu tej książki.

Kolejną motywacją jest mój nieustający 
zachwyt i ciekawość ludzi. Podczas wy-
dawania magazynu Rotary Polska często 
rozmawiam z wieloma z Was przez tele-
fon, wymieniamy się mailami i nierzad-
ko – „przy okazji” –  dowiaduję się czegoś 
zupełnie nowego o Waszych pasjach, 
pracy czy doświadczeniach. I każdego 
razu powtarzam sobie: ROTARIANIE 
I ROTARACTORZY to bardzo cieka-
wi ludzie. Niepowtarzalni i nietuzin-
kowi. Każdy jest unikatem na skalę 
światową. 

Z tych właśnie powodów chcę wydać 
książkę „Kto jest kim w polskim Ro-
tary i Rotaract”.

Ta książka ma być dla nas i o nas. Dzięki 
niej poznamy się bliżej, i – nie wątpię – 
odkryjemy dzięki niej wiele naszych pa-
sji, dokonań, wartości i walorów, których 
nie mieliśmy okazji poznać. 

Dlatego zachęcam Cię, do przedstawie-
nia się na łamach książki, którą przy-
gotowuję. Pomoże w tym ankieta, na 
podstawie której sporządzę notkę o To-
bie i ostateczną wersję jeszcze z Tobą 
uzgodnię. 

Moim zamiarem jest przedstawienie 
nie tylko biogramów osób z naszego 
grona, ale także Waszych pasji, marzeń, 
wspomnień, osiągnięć, a nawet słabości 
– oczywiście jeżeli zechcesz o nich opo-
wiedzieć.

Udział w książce jest całkowicie 
dobrowolny, ale jeśli się zdecydujesz, 
z pewnością nie pożałujesz, bo znaj-
dziesz się w książce przedstawiającej 
grono wspaniałych osób, którym przy-
świeca jeden cel - służba innym ponad 
własne korzyści.

Myślę, że ta książka wielu z nas sympa-
tycznie zaskoczy. Mam doświadczenie 
w wydawaniu podobnych publikacji i za-
wsze wywoływały one pozytywne reak-
cje. Jesteśmy bowiem społecznością nie-
podważalnych indywidualności.

Wśród nas Rotarian jest wielu ludzi na-
uki, oświaty, kultury, rozrywki i sportu. 
Mamy wielu lekarzy, prawników i biz-
nesmenów, właścicieli i prezesów firm 
oraz innych instytucji, a także przedsta-
wicieli mediów oraz innych zawodów. 
Warto to pokazać! Wiem z doświadcze-
nia, bo wydawałam już książki typu who 

Who is who 
w polskim Rotary 

i Rotaract 
– poznajmy się

Przykładowy biogram

Imiona i nazwisko: Dorota Ewa Wcisła
Data imienin: 7 sierpnia
Pseudonim: Doris
Klub: RC Elbląg Centrum
PHF: TAK

Aktualnie pełnione najważniejsze funk-
cje (praca, działalność, zawód): właści-
cielka firmy Oficyna OKO; 
członkini i sekretarz Rady Programowej 
Polskiego Radia Olsztyn:
członkini kapituły Kobiet Sukcesu. 

Aktualnie lub wcześniej pełnione naj-
ważniejsze funkcje w klubie lub Dys-
trykcie: Redaktor naczelna magazynu 
Rotary Polska, Przewodnicząca Komitetu 
Wizerunku Publicznego w Dystrykcie 
2231 Polska, Asystentka Koordynatora 
Regionalnego ds. Public Image  w Rotary 
International (ARPIC).

Urodzona: 21.05.1974 roku w Gdańsku. 
Zodiakalna Bliźniaczka i Tygrys w chińskim 
horoskopie. 

Edukacja: z wykształcenia ekonomistka, 
politolog i dietetyk - Uniwersytet Gdań-
ski, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 
Liczne kursy m. in z public-relations, so-
cialmarketingu, dietetyki, psychodiete-
tyki, terapii poznawczo-behawioralnej, 
mindfulness, neurocoachingu, medycyny 
niekonwencjonalnej, naturopatii, zioło-
lecznictwa, aromaterapii, kosmetologii 
holistycznej i estetycznej, beauty coach, 
ajurwedy oraz doradztwa zawodowego 
i rozwoju osobistego.

Praca: właścicielka firmy, redaktor na-
czelna, wydawca i współautorka książek, 
redaktor portali, dziennikarka mediów re-
gionalnych i ogólnopolskich (Telewizja Pol-
ska O/ Gdańsk, Radio Plus, Radio Bis, Nasz 
Tygodnik, Gazeta Elbląska, Gazeta Żuław-
ska, Tydzień w Elblągu, Dziennik Elbląski, 
Żagle, Czas Morza, Elblążanka, Polski Lion, 
Rotary Polska oraz portalu onel).
W latach 2010-18 członkini Rady Progra-
mowej TVP O. Olsztyn; od 2012 do obec-
nie - członkini i sekretarz Rady Programo-
wej Polskiego Radia O. Olsztyn. Przez 25 
lat pracy dziennikarskiej (w telewizji, radiu i 
prasie) stworzyła wiele materiałów. 
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is who – zawsze były one przyjmowane 
niezwykle ciepło i cieszyły się dużym za-
interesowaniem. 
 
Miło mi poinformować, że pragnę na 
łamach książki przedstawić także 
Ciebie. Zakres informacji, które ze-
chcesz przedstawić zależy tylko od 
Twojej decyzji.

Pierwsza informacja o książce ukaza-
ła latem 2021 roku. Niestety okres letni 
nie sprzyjał temu, aby wypełnione przez 
Was ankiety wróciły do mnie. Na tą 
chwilę mam kilkadziesiąt wypełnionych 
ankiet i nadal czekam na kolejne biogra-
my od Was. Dlatego jeśli jesteś zdecydo-

wana lub zdecydowany bardzo proszę 
o wypełnienie ankiety, którą znajdziesz 
na stronie: https://rotary.org.pl/media/
magazyn-rotary-polska/  i dostarczenie 
jej wraz ze zdjęciem na adres mailowy: 
d.wcisla@gmail.com. 

Wydanie książki planowane jest naj-
później w grudniu 2022 roku. A na wy-
pełnione ankiety czekam do 30 czerwca 
2022 roku. Jeśli masz jakiekolwiek pyta-
nia lub chcesz bym osobiście wysłała do 
Ciebie ankietę, napisz na mój adres mail: 
d.wcisla@gmail.com, a ja z przyjemno-
ścią skontaktuję się z Tobą.

Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

W swojej karierze zawodowej pisała sce-
nariusze i podkładała głos do filmów, pro-
wadziła kampanie ankieterskie i wyborcze, 
była inspektorem w administracji pań-
stwowej i przez dwa lata kierowała jako 
dyrektor PR największą kliniką w Elblągu.  

Działalność: W latach 2009-2014 Lions 
Clubs International (członkini LC Elbląg 
Truso, sekretarz Okręgu 121 Polska Lions 
Clubs International, redaktor naczelna 
magazynu Polski Lion, pełnomocnik Gu-
bernatora ds. ogólnopolskiego projektu 
Bajka – Polscy Lioni czytają dzieciom, 
pełnomocnik Gubernatora ds. projektu 
Ogrody Zdrowia).  Od 2015 roku współza-
łożycielka i charter Prezydent Rotary Club 
Elbląg Centrum. Redaktor kontentu www.
rotary.org.pl (2015 do obecnie), redaktor 
naczelna magazynu Rotary Polska (2017 
do obecnie), Przewodnicząca Komitetu 
Wizerunku Publicznego (2019 do obec-
nie), Asystentka Koordynatora Regional-
nego ds. Public Image  w Rotary Internatio-
nal (ARPIC) (2016/2017, 2021/2022). Od 
kilkunastu lat angażuje się w pomoc chary-
tatywną dla niepełnosprawnych dzieci. Za 
tą działalność otrzymała w 2010 roku tytuł 
Filantropa Roku.

Rodzina i przyjaciele: mąż Jerzy, dwoje 
dzieci i pies.

Cechy szczególne: Uwielbia podróże, 
spacery i nocne śpiewy z przyjaciółmi przy 
ognisku. Zwiedziła już spory kawałek świa-
ta i ciągle marzy jej się więcej. Nie przepada 
za górskimi wyprawami, ale wdrapała się 
już na parę szczytów. Wicemistrzyni Polski 
Dziennikarzy (teamy prasowe) w Powoże-
niu Zaprzęgami (SK Rzeczna), II i III miejsce 
w Lotniczych Zawodach Dziennikarzy jako 
nawigator (Aeroklub Elbląski). Kocha przy-
rodę i kontakt z naturą. Jest niepoprawną 
optymistką i wieczną romantyczką. Lubi się 
śmiać, kocha ludzi i stara się żyć w zgodzie 
z zegarem biologicznym. W wolnych chwi-
lach czyta książki, słucha mantr, medytuje, 
pisze wiersze, eksperymentuje w kuchni 
i spaceruje z psem.  

Nie lubi… stagnacji.
Uwielbia… podróże.
Tęskni za… latem i swoją samotnią na ło-
nie natury. 
Marzy o… urlopie.
Na bezludną wyspę zabrałaby… książ-
kę „Mały książę”, płytę Anity Lipnickiej 
„Wszystko się morze zdarzyć” i pieska Ka-
wunię.
Działalność społeczna to dla niej… speł-
nienie potrzeby niesienia pomocy potrze-
bującym.
Lubi pomagać innym, bo… cieszy ją ich 
radość.
W ludziach ceni… szczerość, dobroć i po-
mysłowość.
Maksyma życiowa: Carpe diem
Kontakt: d.wcisla@rotary.org.pl
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O akcji informacyjnej na temat bore-
liozy przygotowanej i prowadzonej 

przez Rotary Club Ziębice z Tadeuszem 
Bieleckim Prezydentem Klubu kadencji 
2020/2021 rozmawiała Dorota Wcisła.

Wasz klub realizuje projekt „Borelio-
za – profilaktyka i leczenie”. Na czym 
polega ta akcja?
Ten projekt, to szeroko zakrojona akcja 
informacyjna na temat profilaktyki i le-
czenia groźnej choroby jaką jest borelio-
za. W akcji skupiliśmy się głównie na 
profilaktyce, ponieważ najważniejsze jest 
unikanie zakażenia. Prelekcja na bazie 
projekcji multimedialnej trwa około 1,5 
godziny i podczas jej słuchania uczestnik 
nabiera przekonania, że właściwe postę-
powanie pozwoli mu uniknąć zakażenia. 
Uczestnicy spotkania dowiadują się co to 
za choroba, jak unikać zarażenia, jakie są 
stadia choroby i jak odbywa się leczenie. 
Prelekcja poszerza wiedzę na temat bore-
liozy. Dodatkowo każdy uczestnik na ko-
niec otrzymuje folder z zawartą skrótowo 
informacją.

Do jakiej grupy osób kierowany jest 
projekt?
Chcielibyśmy dotrzeć do jak największej 
liczy mieszkańców. Organizując spo-
tkania zaczęliśmy od uniwersytetów III 
wieku (4 ośrodki), działkowców (9 ogro-
dów), sołectw, kół gospodyń wiejskich, 
ochotniczych straży pożarnych, kół i grup 
turystycznych, szkół średnich i podsta-
wowych. Z rejestrów lokalnych samorzą-
dów otrzymaliśmy listy organizacji i sto-
warzyszeń. Uzyskaliśmy pełną akceptację 
burmistrzów i wójtów gmin oraz starosty 
ząbkowickiego. Samorządy poparły na-
szą akcję, co umożliwiło nam dotarcie do 
szkół. Dodatkowo na plakatach informa-
cyjnych zapraszamy pozostałe zaintere-
sowane organizacje do kontaktu z nami. 
Założyliśmy, że akcja potrwa rok i w tym 
czasie poinformujemy ok. 3 tys. miesz-
kańców.

Skąd wziął się pomysł na taki temat?
W naszym regionie zakażenia boreliozą 
są dość częste i analizując sytuację do-
szliśmy do wniosku, że możemy pomóc 

naszej lokalnej społeczności poprzez in-
formowanie o tym jak należy postępować, 
aby uniknąć zakażenia. Jako rotarianie 
chcieliśmy zrobić coś dobrego dla naszej 
lokalnej społeczności i szukaliśmy tema-
tu, który posłużyłby wielu mieszkańcom. 
Nasza dotychczasowa działalność doty-
czyła organizacji koncertów charytatyw-
nych i zamykała się w granicach gminy 
Ziębice. Ta akcja informacyjna dotyczy 
wszystkich mieszkańców powiatu ząbko-
wickiego i gminy Paczków.

Jak obecnie wygląda jego realizacja?
Niestety nasze plany dotyczące spotkań 
z mieszkańcami pokrzyżowała pandemia. 
Ale akcja nie straciła na aktualności i po 
zniesieniu obostrzeń jesteśmy gotowi ją 
kontynuować. Tym bardziej że jesteśmy 
w pełni przygotowani. Założenia realizacji 
akcji zakładały, że musimy być wyposażeni 
sprzętowo, gdyż organizacje znajdujące się 
na terenach wiejskich, a także szkoły nie 
zawsze dysponują sprzętem multimedial-
nym lub nie zawsze jest on sprawny. Stąd 
nabyliśmy rzutnik multimedialny o wyż-

Jak uniknąć boreliozy

RC ZIĘBICE
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szym współczynniku kontrastu i jasności, 
ekran oraz urządzenie wzmacniające głos 
z mikrofonem bezprzewodowym. Na po-
trzeby prezentacji mamy też zakupione 
najpopularniejsze przyrządy do usuwania 
kleszczy. Jesteśmy zatem w pełni samowy-
starczalni a zapraszający musi zagwaran-
tować nam tylko prąd.

Z jakich materiałów korzystaliście 
przygotowując prelekcję?

Prelekcja została przygotowana na pod-
stawie szeregu opracowań, referatów 
i sprawozdań z konferencji naukowych. 
Następnie została poddana weryfikacji 
m. in. profesorów z Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego, dyrektora 
medycznego laboratorium analiz, leka-
rza chorób zakaźnych i lekarza POZ. Do-
piero po tej wnikliwej i wszechstronnej 
weryfikacji została przygotowana osta-

teczna prezentacja multimedialna i fol-
der informacyjny.
Projekt został zapoczątkowany prelek-
cją inauguracyjną. W spotkaniu wzięli 
udział nasi weryfikatorzy: burmistrzo-
wie, wójtowie powiatu ząbkowickiego, 
dyrektorzy szkół ziębickich i kilku in-
nych organizacji. Liczba osób ze względu 
na zakazy musiała zostać ograniczona. 
Weryfikatorzy potwierdzili wiarygod-
ność przedstawionych podczas prelek-
cji informacji, my zaś podziękowaliśmy 
za ich udział. Samorządowcy potwier-
dzili, że na terenie swoich gmin wesprą 
logistycznie i finansowo rozpoczętą ak-
cję informacyjną. Po tym wydarzeniu, 
przed całkowitym zakazem spotkań, 
udało nam się zorganizować jeszcze trzy 
prelekcje.

Wykonaliście wiele pracy, jak widzi-
cie dalsze losy projektu?
Chcemy wykonać założony plan i dotrzeć 
do min. 3 tysięcy z naszą akcją informacyj-
ną o boreliozie a także o nas rotarianach. 
Materiały są nadal aktualne, a my chcemy 
informować osoby zainteresowane tak 
długo jak będą chciały nas słuchać. Mamy 
także propozycję dla innych klubów. Jeśli 
zechcą skorzystać z naszych materiałów 
i doświadczeń to służymy radą a także ko-
pią prelekcji multimedialnej.
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Ogólnoświatowy projekt „ROTARY for 
PLANET - 1,2 Milion Trees” wystar-

tował. Dziękujemy wszystkim wspania-
łym Rotariankom i Rotarianom, którzy 
tego dnia byli z nami. W realu i myślami. 
A było nas dużo. Dziękujemy wszystkim 
Klubom i osobom, które zasponsorowa-
ły drzewa biorąc tym sposobem udział 
w starcie. Razem możemy więcej. Zasa-
dziliśmy wspólnie ponad 200 drzew.
Dziękujemy Bogdanowi Uliaszowi za 
zaangażowanie, bez niego ten projekt by 
nie wystartował. Dziękujemy Markowi 
Wcisło – Gubernatorowi Nominato-
wi za przybycie i patronat. Dziękujemy 
Past Gubernatorowi Januszowi Potępie 
za przybycie i aktywny udział. Obaj Pa-
nowie kopali przykładnie. Dziękujemy 
Rotariankom i Rotarianom z Czech: RC 
Ostrava International i RC Opava. Dzię-
kujemy Oldze i Adamowi Krajewskim 
RC Mriya z Ukrainy za udział i organiza-
cję udziału klubów Rotary z Ukrainy. Na 
Ukrainie drzewa posadzili: RC Kharkiv 
Mriya, RC Kharkiv New level, RC Khar-
kiv City, RC Kharkiv International, RC 
Kharkiv, Rotaract Club „Kharkiv Mriya”, 
RC Dnipro City, RC Mykolaiv, RC Vin-
nytsia Postup. W Turcji: RC Balikesir. 
Na Cyprze: sadziła Olena Almazina Klub 
Kharkov Mriya. Brawo!
Dziękujemy Rotariankom i Rotarianom 
z polskich Klubów: RC Wrocław, RC Kra-
ków Wyspiański, RC Kraków Wawel, RC 
Chełm, RC Kielce, RC Jelenia Góra, RC 
Zamość Ordynacki, RC Wolsztyn (sadzili 
w Wolsztynie), RC Gorzów Wlk. (posadzą 
w Gorzowie).

Był z nami również Burmistrz Mikołowa 
– Stanisław Piechula – gospodarz terenu 
i członkowie Klubu Golf Park Mikołów, 
którzy sadząc drzewa owocowe włączyli 
się do naszego projektu. Teraz to już nasz 
wspólny projekt.
Zapraszamy wszystkie Kluby do kolej-
nych działań w tym wieloletnim pro-
jekcie, do którego już w ubiegłym roku 
zmotywowała nas nasza Prezydentka 
Małgorzata Szymczyk a w tym roku 
zorganizowała start projektu, obecnie 
już międzynarodowego. Poniżej lista 
osób i Klubów, które wystartowały wraz 
z nami zaocznie sponsorując drzewa: 
RC Koszalin, RC Białystok, RC Barto-
szyce-Lidzbark Warmiński, Rotary E-C-
lub Poland, RC Warszawa Józefów, RC 
Mriya, Charków - Ukraina, RC Warsza-

wa Fryderyk Chopin, Rotaract Warsza-
wa Fryderyk Chopin.
Byli też indywidualni sponsorzy: Guber-
nator Nominat Marek Wcisło, Olga i Adam 
Krajewscy, Bogdan Uliasz, Agnieszka Ko-
niarek- Smorzewska, Jolanta i Roman 
Szyja, Małgorzata Szymczyk, Angelika 
Przeździęk, Iwona i Paweł Korczyńscy, 
Ryszard Łuczyn, Grażyna Dzwonnik, Jo-
sef i Mirosława Melecky, Michał Wojtalik, 
Mirosław Chwiejczak.
Dziękujemy naszym klubowym koleżan-
kom za wiele pyszności, którymi ugości-
liśmy dzielnych przyjaciół. I na koniec 
jeszcze raz bardzo dziękujemy naszemu 
koledze Bogdanowi Uliaszowi za przygo-
towanie miejsc nasadzeniowych i wirtu-
ozerię na koparce. Było na co popatrzeć.
Rotary Club Katowice

Rotary dla Planety – 1,2 miliona drzew

RC KATOWICE

Razem możemy więcej. Zasadziliśmy wspólnie ponad 200 drzew

Rotarianie przy pracy
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Rotary dla Ziemi
Rotary Club Wolsztyn w swojej historii zrealizował wiele więk-
szych i mniejszych programów charytatywnych o różnym spek-
trum. Większość z tych realizacji pomyślana była, czy też jest, na 
dziś na jutro lub najwyżej na kilka lat. Najwyższy czas pomyśleć 
o przyszłości w wymiarze kilkunastu, a nawet dziesiątków lat, 
w szczególności mając na uwadze dobro i przyszłość naszych 
dzieci i wnuków.
Na Konferencji polskiego Dystryktu w Lubniewicach, Małgorza-
ta Szymczyk z RC Katowice przedstawiła projekt „ROTARY for 
PLANET”, a polegający na założeniu, że każdy rotarianin, każ-
dy klub weźmie udział w sadzeniu drzew dla wspólnego dobra. 
Program RC Katowice jest tak znakomity w swej wymowie, że 
trudno nawet namawiać do jego realizacji, gdyż jest to „oczywi-
sta oczywistość”.
Rotarianie zawsze chętni do realizacji różnych wyzwań zapewne 
i tu dadzą o sobie znać. Łatajmy zatem „różne dziury” czynione 
przez człowieka na wszelakie dostępne nam sposoby, aby choć 
w najmniejszej cząsteczce naprawiać to co niszczy nasza cywi-
lizacja. Takim właśnie sposobem jest m.in. program „ROTARY 
for PLANET”.
Rotary Club Wolsztyn postanowił przyłączyć się do programu 
sadzenia drzew, tym bardziej że planujemy program związany 
z ochroną pszczół i dlatego też wybór padł na zakup klonów mio-
dodajnych. Szybko nadarzyła się okazja do działania.
Samorząd naszego miasta we współpracy z leśnikami już trze-
ci rok z rzędu realizuje program „JEDNO DZIECKO – JED-
NO DRZEWO” pod hasłem „WOLSZTYN WIELE ZYSKA NA 
OCHRONIE ŚRODOWISKA”. Znakomity program tak prosty 
w swojej wymowie, że aż genialny.
Rotary Club Wolsztyn przyłącza się do działań ekologicznych 
na rzecz naszej społeczności i po raz pierwszy w tym roku spon-
sorowaliśmy zakup 15 szt. miododajnych klonów, które 29 paź-

dziernika 2021 roku zostały posadzone przy ul. Komorowskiej 
w Wolsztynie. Członek honorowy naszego klubu Dieter Ambro-
sius z małżonką Ewą z własnych prywatnych środków zakupili 7 
z tych 15 dorodnych drzew. Dieter, Ewo serdecznie dziękujemy 
za wsparcie, a w zamian imiona siedmiorga noworodków będą 
widniały przy Waszych drzewkach.
Prezydent RC Wolsztyn Tadeusz Karwatka zabierając głos, 
przed uroczystym sadzeniem w sumie 75 drzew zadeklarował 
udział RC Wolsztyn w tym szczytnym programie w kolejnych 
latach.
Krzysztof Piotrowski RC Wolsztyn

RC WOLSZTYN

Dar dla Strażaków
Od początku istnienia RC Wolsztyn, w okresie Bożego Narodze-
nia organizowaliśmy klubowe spotkania wigilijne, oczywiście 
z wyjątkiem 2020 r. W tym roku, wszyscy zaszczepieni, a wielu 
też trzecią dawką, kontynuowaliśmy tę piękną tradycję.
Prezydent RC Wolsztyn Tadeusz Karwatka otwierając to wyjąt-
kowe spotkanie złożył nam wszystkim, szczególne w tym świą-
tecznym okresie życzenia „pokoju i miłości, miłości i pokoju” 
oraz  zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Gościem honorowym był ojciec Sebastian Łuczka OMI, który 
w ciepłych słowach docenił działalność charytatywną rotarian 
i życzył nam  dalszych udanych projektów na rzecz bliźnich oraz  
szczęścia w życiu osobistym.
Razem z nami świętował też nasz wieloletni przyjaciel, członek 
RC Berlin Brandenburg  Airport, Dieter Ambrosius z małżonką 
Ewą. Podniosła atmosfera spotkania była fantastyczną okazją, 
aby po raz wtóry uhonorować Dietera honorowym członko-
stwem RC Wolsztyn doceniając jego wielki wkład we współpra-
cę naszych klubów.
Podczas spotkania przekazaliśmy także 12 kompletów ubrań 

koszarowych ze specjalnymi rękawicami i butami o wartości 
ponad 20 000 zł jakie zakupiliśmy dla  strażaków. Komendant 
Powiatowy PSP w Wolsztynie serdecznie podziękował nam za 
wsparcie, bowiem zrealizowany projekt jest już kolejnym na 
rzecz strażaków dbających o nasze bezpieczeństwo. W  tym pro-
jekcie  uczestniczyli też nasi przyjaciele z RC Berlin Branden-
burg Airport i RC Zamość. Dziękujemy.
W Nowym 2022 Roku życzę, w imieniu członków RC Wolsztyn, 
wszystkim Rotarianom i przyjaciołom  wszelkiej pomyślności.
Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

RC WOLSZTYN
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Rotary Club Wolsztyn postanowił przyłączyć się do programu sadzenia 
drzew, tym bardziej że planujemy program związany z ochroną pszczół 
i dlatego też wybór padł na zakup klonów miododajnych

Podczas spotkania przekazaliśmy 12 kompletów ubrań koszarowych 
z rękawicami i butami o wartości ponad 20 000 zł jakie zakupiliśmy dla 
strażaków
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Ekologiczna ścieżka i pamiątkowy kamień 4 
Przypadająca w 2021 roku okrągła, 90. rocznica ruchu rotariań-
skiego w Polsce została uwieczniona kamieniem pamiątkowym 
w Młyńcu Drugim. Ale to nie jedyna okazja do świętowania.
„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco” brzmią 
słowa popularnej piosenki. Nucili ją także członkowie Klubu Ro-
tary Młyniec Drugi podczas uroczystości odsłonięcia kamienia 
pamiątkowego w dniu 8 listopada 2021 roku.
A okazja do ufundowania kamienia była szczególna – 90 lat 
Rotary w Polsce oraz 20 lat Klubu Rotary Młyniec Drugi (cho-
ciaż oficjalnie nasz Klub powstał 21 lat temu). I właśnie te dwie 
rocznice przypomina pamiątkowy kamień.
Kamień znajduje się w szczególnym miejscu – to właśnie tutaj 
powstaje ścieżka edukacyjna poświęcona geologii i historii na-
szej planety. W Młyńcu Drugim i okolicznych miejscowościach 
można bowiem napotkać na bardzo rzadkie i jednocześnie prze-
piękne minerały, głazy narzutowe i inne formy geologiczne. Nie-
długo wszystkie one zostaną pięknie zaprezentowane na przy-
słowiowym „ściernisku”. Jednak to nasz kamień będzie dzierżył 
palmę pierwszeństwa!
Odsłonięcia kamienia dokonała Magdalena Kłoss, Prezydent 

RC Młyniec Drugi, zaś symboliczną wstęgę przecięli Marek 
Nicewicz, Wójt Gminy Lubicz oraz Ryszard Drzazga, założy-
ciel Klubu.
Z tej okazji posadziliśmy również piękny okaz dębu, włączając 
się w Projekt „ROTARY for PLANET – 1,2 Milion Trees”.
Karol Sienkiewicz, RC Młyniec Drugi

RC MŁYNIEC DRUGI

Koncert z okazji 25-lecia Klubu
12 października 2021 roku uczciliśmy 25-lecie RC Kielce atrak-
cyjnym koncertem z udziałem 35 artystów. Na scenie Kielec-
kiego Centrum Kultury wystąpił znany z koncertów z Piotrem 
Rubikiem Chór Garnizonowy w Kielcach, pod dyrekcją Edyty 
Bobryk, tancerze Kieleckiego Teatru Tańca, soliści Daria Kie-
rońska, Andrzej Wiśniewski, Michał Bojczuk oraz kierowany 
przez multiinstrumentalistę i wokalistę Radosława Suligę ze-
spół Cantus Dei.
W wydarzeniu wziął udział Past Gubernator Janusz Potępa. 
Z zaproszenia na uroczysty koncert skorzystało ok. 150 gości, 
których na zakończenie poczęstowano urodzinowym tortem.
Koncert poprowadziła Rotarianka z RC Kielce Magdalena Sitek. 
O Rotary International i działaniach klubu opowiedzieli prezy-
dent Jerzy Niepokój i past-prezydent Zbigniew Sender.
W reżyserskim debiucie wystąpił sekretarz naszego klubu Mar-
cin Krzemiński. Do ustawionego naczynia zbieraliśmy dobro-
wolne wpłaty w wysokości 2100 zł na walkę z polio. Dziękuje-
my za wpłaty, Wielkie podziękowania należą się kierownictwu 
i zespołowi Kieleckiemu Centrum Kultury, Pani Edycie Bobryk 
oraz wszystkim członkom klubu i ich rodzinom zaangażowanym 
w przygotowanie jubileuszu.
Marcin Krzemiński, RC Kielce

Rotarianie dla Centrum Pomocy 
Osobom z Autyzmem
Epidemia nie pozwoliła RC Biała Podlaska zorganizować kolej-
nych edycji Wyścigu Kaczek na Krznie. Jednak mimo to udało 
się zebrać i przekazać Stowarzyszeniu Wspólny Świat 18 000 zł. 
Podczas uroczystości otwarcia kolejnego etapu Centrum Pomo-
cy Osobom z Autyzmem, past prezydent naszego klubu, Marek 
Łysakowski przekazał symboliczny czek na ręce Anny Chwałek. 
Jesteśmy pełni podziwu i uznania, wiemy i widzimy że przekaza-
ne pieniądze pomogą dzieciom i ich rodzicom. Zbiórkę wsparły 
też bialskie firmy: DOMBUD, Polskie Konsorcjum Gospodarcze, 
PETRODOM, SAS Jaworscy, Nieruchomości Zalewscy - dzięku-
jemy, jesteście wielcy.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

RC KIELCE

RC BIAŁA PODLASKA
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Przypadająca w 2021 roku okrągła, 90. rocznica ruchu rotariańskiego 
w Polsce została uwieczniona kamieniem pamiątkowym w Młyńcu Drugim

Członkowie RC Kielce podczas jubileuszu

Past prezydent  RC Biala Podlaska Marek Łysakowski przekazał 
symboliczny czek na ręce Anny Chwałek
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Rotariańskie Zawody Wędkarskie w Worynach

4 września 2021 roku odbyły się 
XXII Rotariańskie Zawody Węd-
karskie o Puchar Gubernatora 
Dystryktu 2231 połączone z X Me-
moriałem Zbigniewa Bartoszewi-
cza. Spotkaliśmy się tradycyjnie, 
na łowisku w Worynach, które 
obfituje w pstrągi, karpie i inne ga-
tunki ryb.
Dopisała nam pogoda, goście 
i humory. Sympatycy Rotary oraz 
Członkowie zaprzyjaźnionych 
Klubów z Druskiennik, Giżycka 
i Olsztyna, a nawet Rotary Club 
Malton & Norton z Wielkiej Bry-
tanii stawili się w sobotnie przedpołudnie zaopatrzeni w sprzęt 
wędkarski i przynęty. W tym roku według specjalnej kategorii 
oceniane były dzieci i młodzież, które jak się okazało, chętnie 
spędzają czas z wędką nad wodą.
W Zawodach wzięło udział 24 zawodników, w konkurencji dru-
żynowej oraz indywidualnej. Były to niespotykanie zacięte za-
wody. Ryba, jak to ryba – brała i nie brała. Emocje sięgały zenitu. 
Z każdą chwilą wyławiano coraz większe sztuki. Pola doświad-
czonym wędkarzom nie ustępowały młode damy, które wzięły 
udział w zawodach, a te były, za zgodą wszystkich wędkujących 
przedłużone o godzinę. Stało się tak z powodu lenistwa ryb, które 
na początku nie miały zamiaru dać złapać się na haczyk.
W klasyfikacji drużynowej zwycięstwo przypadło drużynie Ro-
tary Club Bartoszyce – Lidzbark Warmiński. Ryby złowione 
przez członków drużyny ważyły aż 36,02 kg.
Na drugiej pozycji uplasował się Rotary Club Giżycko, z 16,90 
kg ryb. Trzecie miejsce zajął Rotary Club Druskienniki z 9,42 
kg ryb.
W zawodach indywidualnym bezkonkurencyjnym był Mariusz 
Hermanowicz z Lidzbarka Warmińskiego. Jego wynik był im-
ponujący - złowił aż 16,02 kg ryb. Ale RC Giżycko nie pozosta-
ło w tyle i reprezentant tego Klubu, Jerzy Szerszenowicz mógł 

pochwalić się 10,54 kg ryb. Trzecie 
miejsce przypadło naszemu go-
ściowi z Litwy – Jurijusowi Melni-
cenko. Nasz kolega z Druskiennik 
wyciągnął 9,42 kg ryb.
W kategorii dziecięcej i młodzieżo-
wej wystartowały trzy młode damy 
– Maja Aleksiejczuk, Ida Ciesielska 
i Klara Worthington. Każda z nich 
otrzymała nagrodę indywidualną 
i dyplom uczestnictwa.
Sędzią głównym zawodów był spo-
strzegawczy i sprawiedliwy Bog-
dan Kabelski. Dzięki Panu Sędzie-
mu mamy pewność, że wszystkie 

połowy były zważone rzetelnie, a cała konkurencja przebiegała 
prawidłowo. Ryby niewymiarowe były wypuszczane do stawów.
Na Zwycięzców w kategorii drużynowej czekały puchary za I, 
II i III miejsce, ufundowane przez Gubernatora Dystryktu 2231 
Wojciecha Wrzecionkowskiego. Prezydent Rotary Club Barto-
szyce – Lidzbark Warmiński Mateusz Jurkiewicz był fundato-
rem nagród indywidualnych tzw. „Złotych Haczyków”, odpo-
wiednio za I, II i III miejsce.
Organizatorzy składają w tym miejscu serdeczne podziękowa-
nia Panu Gubernatorowi Dystryktu 2231 Wojciechowi Wrze-
cionkowskiemu i Prezydentowi RC Bartoszyce – Lidzbark War-
miński Mateuszowi Jurkiewiczowi za ufundowanie nagród.
Po zawodach wszyscy zostali zaproszeni na specjały – oczywi-
ście rybne. Pyszna ucha, wędzony jesiotr, pstrąg i karp, po takich 
zawodach na świeżym powietrzu, smakowały wybornie. Spotka-
nie zaczęliśmy i zakończyliśmy przy pięknej pogodzie. Towarzy-
szyła nam podwójna tęcza. Więc kto nie był tym razem, ma czego 
żałować, ale z pewnością będzie mógł dołączyć do nas za rok. Po-
zdrawiamy i zapraszamy.
Aleksandra Górecka-Ostrowska, RC Bartoszyce – Li-
dzbark Warmiński, Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce 
– Lidzbark Warmiński
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RC BARTOSZYCE-LIDZBARK WARMIŃSKI

Uczestnicy XXII Rotariańskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231

Towarzyszyła nam podwójna tęcza
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Początek roku to nie tylko 
czas życzeń, ale też okazja 

do podsumowania naszej dzia-
łalności w ciągu ostatnich 6 
miesięcy bieżącej kadencji, pa-
trząc przez pryzmat pandemii 
covid 19.
We wrześniu 2021 roku, po raz 
XV odbyły się bardzo udane 
Mistrzostwa Dystryktu 2231 
w strzelaniu z broni sportowej 
o puchar Gubernatora Dystryk-
tu. Gubernator Wojciech Wrze-
cionkowski uczestniczył w nich 
także wraz z małżonką. Dopisała 
frekwencja i jak zwykle dobra 
zabawa.
Obecnie trwa kontynuacja projektu „Dom 
Na Zawsze” obejmująca działania na 
rzecz DPS w Zamościu, którego pensjona-
riuszkami są kobiety z deficytami fizycz-
no-psychicznymi. Kosztem ok. 13 000 zł 
wyremontowaliśmy pomieszczenie słu-
żące dziś jako pracownia rehabilitacyjno-
-terapeutyczna, w której odbywają się m. 
in. zajęcia muzyczne i plastyczne.
W grudniu byliśmy współorganizatorem 
spotkania opłatkowego dla mieszkańców 
Domu. Była choinka i prezenty. Skorzy-
staliśmy z pomocy grupy wolontariuszy 
z Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych, którzy wykonali osobiste portre-
ty-fotografie pensjonariuszek. Wręczone 

wraz z upominkami, zdobią teraz poko-
je, w których mieszkają kobiety. Wśród 
niespodzianek była również biżuteria 
z prywatnych zasobów członków Klubu 
i prezenty od prywatnych sponsorów. 
Trzeba wiedzieć, że reakcja osób niepeł-
nosprawnych na niecodzienne wydarze-
nia, bodźce zewnętrzne, jest bardzo róż-
na, zdecydowanie odmienna. Potrzeba 
wiele taktu i wrażliwości, aby zrozumieć 
ich zachowania. Nawet radość, a tej było 
wiele, jest okazywana w specyficzny spo-
sób. Wydaje się, że stopniowo zaskarbia-
my sobie sympatię tych nieszczęśliwych 
kobiet. Na zakończenie spotkania, obec-
nym członkom Klubu zostały wręczone 

piernikowe serca. Animatorami 
tego przedsięwzięcia byli Elż-
bieta Szymańska, Maria Zygo, 
Edyta Panas oraz Wiesław Rak. 
Wiosną tego roku nasz klubowy 
damski tercet, planuje w oto-
czeniu DPS urządzenie Ogrodu 
Sensorycznego przeznaczonego 
dla pensjonariuszek DPS.
Cyklicznym przedsięwzięciem 
Klubu są stypendia dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycz-
nych i Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Zamościu. 
Wśród nich znalazł się po raz 
kolejny uczeń klasy fortepianu 

Piotr Tymura, którego talent mogli podzi-
wiać rotarianie przybyli na obchody jubi-
leuszu XXV-lecia powstania RC Zamość. 
Piotr jest laureatem wielu konkursów 
pianistycznych, gra w salach koncerto-
wych nawet z towarzyszeniem orkiestry 
symfonicznej.
Jak co roku, tradycyjnie, wzięliśmy 
udział w ogólnopolskiej akcji pomocy 
potrzebującym „Szlachetna Paczka”. 
Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowa-
niem, zakupiliśmy nową szafę na ubra-
nia, nowy komputer do nauki zdalnej dla 
dzieci, mundur „moro” dla syna uczącego 
się w szkole mundurowej wraz z nowy-
mi butami wojskowymi typu „GROM”, 
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Działania dla lokalnej społeczności

We wrześniu 2021 roku, po raz XV odbyły się Mistrzostwa Dystryktu 2231 w strzelaniu z broni sportowej o puchar Gubernatora Dystryktu

Jak co roku, tradycyjnie, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji 
pomocy potrzebującym „Szlachetna Paczka”

RC ZAMOŚĆ
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słuchawki bezprzewodowe, zabawki dla 
dziewczynki, zestawy higieny osobistej 
oraz żywność bezglutenową z długim 
terminem ważności. Wsparło nas wiele 
osób, firm i instytucji zarówno rzeczowo 
jaki i finansowo. I z tego miejsca w na-
szym imieniu i w imieniu obdarowanej 
rodziny serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom i sponsorom. Z ramie-
nia Klubu akcję pilotowali Wiesław Rak, 
Robert Nowosad i Krzysztof Bork.
Nie zapominamy też o mieszkańcach 
schroniska dla zwierząt. Staraniem Eli 
i Danka Szymańskich zebraliśmy w Klu-
bie środki, za które zostanie zakupiona 
karma dla bezpańskich kotów i psów.
W dniu 24 listopada 2021 roku, podczas 
obchodów Dni Honorowego Krwio-
dawstwa, które zorganizował Oddział 
Rejonowy PCK w Zamościu, nasz ko-
lega klubowy Jerzy Liberadzki został 
wyróżniony Kryształowym Sercem za 
wybitne zasługi w rozwoju honorowego 
krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Kryształowe serce to odzna-
czenie ustanowione 27 listopada 1986 

uchwałą Prezydium Zarządu Głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża jako naj-
wyższe odznaczenie organizacyjne. Ro-
tary Club Zamość został również uho-
norowany za swoją działalność na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża odznaką 
Honorową PCK II stopnia. W imieniu 
Klubu wyróżnienie odebrał Adam Bu-

dzyński – członek zarządu RC Zamość.
Klub wziął także udział w finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w stycz-
niu 2022 roku, przeznaczając na aukcję 
zakupione prace plastyczne autorstwa 
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Zamościu.
Mirosław Piwkowski, RC Zamość
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Podczas obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa, nasz kolega klubowy Jerzy 
Liberadzki został wyróżniony Kryształowym 
Sercem za wybitne zasługi w rozwoju 
honorowego krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża

Rotary Club Zamość został również uhonorowany za swoją działalność na rzecz Polskiego 
Czerwonego Krzyża odznaką Honorową PCK II stopnia

W ramach projektu „Dom Na Zawsze” wyremontowaliśmy pomieszczenie służące dziś jako 
pracownia rehabilitacyjno-terapeutyczna

Cyklicznym przedsięwzięciem Klubu są stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu
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Sprzęt dla Lekarzy Nadziei
Pandemia pandemią, ale dzięki nowoczesnej technologii do 
czerwca 2021 roku spotykaliśmy się owocnie i w całkiem licz-
nym gronie na komunikatorze internetowym ZOOM. Dzięki 
temu nie porzuciliśmy rozmów o naszej działalności pomoco-
wej. Oczywiście brak kontaktów osobistych utrudniał logistykę 
pozyskiwania funduszy ale i na to znalazły się sposoby.
Powstał pomysł pomocy bardzo zacnemu stowarzyszeniu dzia-
łającemu w szczególnie wspieranym przez nasz klub sektorze 
pomocy ludziom ubogim, zaniedbanym, poszkodowanym przez 
życie i los.
Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei prowadzi Przychodnię Lekar-
ską dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, gdzie każdy potrzebują-
cy może otrzymać bezpłatnie pomoc lekarską i  potrzebne leki. 
Działalność Przychodni jest finansowana z darowizn licznych  
darczyńców zarówno prywatnych jak i instytucjonalnych oraz 
subsydiów samorządu miasta, województwa małopolskiego oraz  
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Po rozpoznaniu potrzeb przychodni zdecydowaliśmy się na 
zakup podstawowego sprzętu diagnostycznego absolutnie nie-
zbędnego dla efektywnej działalności medycznej. Przeprowa-
dziliśmy zbiórkę wśród członków klubu, zaprzyjaźnionych 
firm i osób a także naszych partnerskich klubów zagranicznych 
i udało się nam zebrać kwotę prawie 50 tysięcy złotych, za które 
to środki zakupiliśmy: miernik poziomu elektrolitów, miernik 
krzepliwości krwi, glukometr profesjonalny, miernik wskaźni-
ków zawału serca.
Z powyższego zestawienia widać że zakres funkcjonalności i po-
miarów wszystkich sprzętów pokrywa prawie wszystkie para-
metry potrzebne do określenia stanu  zdrowia człowieka, a więc 
koniecznie potrzebne w każdej przychodni zdrowia. Zakup 
sprzętu uzupełniliśmy jeszcze sporym zapasem nowoczesnych 

środków opatrunkowych opartych o jony srebra a zużywanych 
w dużych ilościach, szczególnie w zimie przy leczeniu ran np. po 
odmrożeniach.
Ze względu na obostrzenia uroczyste przekazanie sprzętu odby-
ło się w styczniu 2022 roku.
Zbigniew Hajduk, RC Kraków

RC KRAKÓW

Stypendia dla młodzieży wręczone
Wyjątkowo uroczyście Rotary Club Olsztyn świętował 
w tym roku doroczne wręczenie fundowanych przez 
klub stypendiów. W obecności ponad 300 osobowej 
publiczności w tym gubernatora Dystryktu 2231 Woj-
ciecha Wrzecionkowskiego, 5 stypendiów wręczyli 
Prezydent Rotary Club Olsztyn Wojciech Śmieszek 
i skarbnik RC Olsztyn Dariusz Radziszewski.
A otrzymali je: skrzypaczka Gabriela Sidorowicz, gi-
tarzystka Lena Szmarowska, wiolonczelistka Amelia 
Bryl oraz dwoje pianistów Szymon Juchno i Oliwia 
Głoskowska. 
Całość uroczystości uświetniła gala w Sali koncerto-
wej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w której 
na co dzień uczą się laureaci.
Otrzymane roczne stypendium pozwoli na ich dalszy rozwój, 
realizacje kursów oraz zakup potrzebnych dla nich instrumen-
tów. Młodzi stypendyści z zapałem i radością mogą teraz patrzeć 
w swoją przyszłość.
Stypendia Rotary Club Olsztyn przyznawane są od wielu lat 
uzdolnionej młodzieży z województwa warmińsko-mazurskie-

go a najważniejszymi działaniami, podczas których zasilany jest 
fundusz stypendialny RC Olsztyn to m.in. największa w Polsce 
– Majówka Rotariańska, indywidualne wpłaty członkowskie jak 
również środki pozyskane z 1%, o który aktywnie co roku klub 
zabiega.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

RC OLSZTYN
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Rotarianie zakupili: miernik poziomu elektrolitów, miernik krzepliwości 
krwi, glukometr profesjonalny, miernik wskaźników zawału serca, za 
kwotę 50 tysięcy złotych

Stypendia Rotary Club Olsztyn przyznawane są od wielu lat uzdolnionej młodzieży 
z województwa warmińsko-mazurskiego
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Pomoc dla Trampkarzy ZKS Kluczevia
Z inicjatywy Rotary Club Stargard, odbył się mecz, 
w formie kolacji charytatywnej w Browarze Miejskim 
Stargard, na rzecz wsparcia młodzieży z ZKS Klucze-
via. Wynik tego meczu był raczej do przewidzenia, ale 
rozmiar zwycięstwa zaskoczył nawet największych 
sceptyków.
Beniaminek RC Stargard rozgromił FC Obojętność 
i Przeciwności wynikiem 100:0 i tym samym zdobył 
wszystkie potrzebne fundusze na pomoc skierowaną 
do młodzieży, trampkarzy i juniorów ZKS Kluczevia.
Wszystkim sponsorom i darczyńcom a w szczegól-
ności: Mirosławowi Rybkowskiemu, Włodzimierzo-
wi Dominiczak, Pawłowi Szubert, Piotrowi Szubert, 
Markowi i Agacie Szubert, Kamilowi Szmit, Roberto-
wi Gwóźdź. Składamy najszczersze podziękowania za 
wsparcie i dobre serce.
Dodatkowo podczas kolacji stargardzka spółka Otten-
sten Polska Sp. z o.o. zadeklarowała chęć zostania sponsorem 
ZKS Kluczevia i pomoc finansową w kwocie 25 000  zł.
Musimy przyznać – że to, co udało nam się zrobić, przerosło na-
sze największe oczekiwania. Sam fakt, że naszym partnerem tej 
akcji zgodziła się być Pogoń Szczecin, dało nam ogromną dawkę 
motywacji, aby z pełnym zaangażowaniem wejść w ten projekt.
Potem była zrzutka.pl – podeszliśmy do tego tematu z pewną 
dozą nieśmiałości, ale po raz kolejny okazało się, że lokalne dzia-
łania są bardzo potrzebne i dostrzegane – dzięki naszym miesz-
kańcom na samym tym portalu udało nam się zebrać 8225 zł.
To, co pochłonęło najwięcej pracy zostało na koniec – kolacja 
charytatywna, która odbyła się 9 listopada 2021 roku w Miejskim 
Browarze Stargard. Już po raz drugi podczas naszych wieczorów 
charytatywnych sala wypełnia się po, bezpieczne ze względu na 
obostrzenia covidowe, brzegi.

Zaszczycili nas swoją obecnością: Pan Prezydent Stargardu 
Rafał Zając, Dyrektor firmy Polski Cukier, przedstawiciele 
Klubu Pogoń Szczecin, byli też najwierniejsi z wiernych kibice 
Kluczevi. 
Wieczór nie obszedł się bez licytacji, które przyczyniły się do na-
szego ogromnego sukcesu – zlicytowane koszulki piłkarzy MKS 
Pogoń z autografami Kamila Grosickiego i Kacpra Kozłowskiego 
podarowane nam przez MKS Pogoń trafiły w najlepsze ręce, po 
godnym podziwu boju o wygraną.
Sumując wszelakie akcje, które poczyniliśmy na rzecz Klucze-
vi, wynik jest następujący: Rotary Club Stargard 100 – Prze-
ciwności 0.
Wszystkim osobom zaangażowanym, naszym gościom, naszym 
Rotariańskim przyjaciołom bardzo, z całego serca dziękujemy!
Grzegorz Kotyński, RC Stargard

RC STARGARD 

Sprzęt sportowy dla dzieci
19 stycznia 2022 roku 
Rotarianie z Rotary E- 
Club Poland przekazali 
uczniom Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legiono-
wie pierwszą partię sprzę-
tu sportowego. 
Środki na zakup sprzętu 
zostały zebrane podczas 
Balu Orła Białego, jaki odbył się w listopadzie 2021 roku w Pała-
cu w Jabłonnej. W Balu wzięło udział ponad 100 koleżanek i ko-
legów Rotarian z Litwy, Ukrainy, Niemiec i wielu miast Polski. 
Dzięki wielkiej hojności uczestników Balu udało się zebrać całą 
kwotę potrzebną na sprzęt sportowy dla dzieci ze Szkoły Spe-
cjalnej w Legionowie. 
W spotkaniu z dziećmi wzięły udział prezydent Rotary E-Club 
Poland Aneta Mioduszewska-Freundlich i wiceprezydent Mo-
nika Rosińska. Przedstawicielki Klubu przywiozły dzieciom 

m.in. skakanki, piłki, dyski sensoryczne, kolorowe ringa oraz 
chustę animacyjną. Podarowany sprzęt zostanie wykorzystany 
do zajęć sportowych oraz integracji sensorycznej.
Monika Rosińska, Rotary E-Club Poland

ROTARY E-CLUB POLAND
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Zlicytowane koszulki piłkarzy MKS Pogoń z autografami Kamila Grosickiego 
i Kacpra Kozłowskiego podarowane nam przez MKS Pogoń trafiły w najlepsze ręce, 
po godnym podziwu boju o wygraną

Wśród przekazanych darów znalazły się skakanki, piłki, dyski 
sensoryczne, kolorowe ringa oraz chusta animacyjna
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Na zaproszenie (wysłane w 2019 
r.) rotarian z Puławskiego Klu-

bu Rotariańskiego do uczestnictwa 
w 2020 r. w 3 koncertach  III etapu 
i w jednym z koncertów finałowych 
XVIII Konkursu Chopinowskiego 
w Warszawie, odpowiedziało czwo-
ro rotarian z RC Bourgogne-Niepce 
z Chalon-sur-Saone we Francji. Bile-
ty zostały (trzeba dodać: z wielkim po-
święceniem) kupione, ale… w związku 
z pandemią Konkurs został w 2020 r. 
odwołany a następnie rozporządze-
niem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przeniesiony na paź-
dziernik 2021 roku.

I tak od 13 do 19 października 2021 roku 
gościliśmy francuskich rotarian w War-
szawie. Program był bogaty i nasycony 
chopinaliami. Wg programu ich poby-
tu, oprócz wspólnego uczestniczenia 
w koncertach zwiedzaliśmy m. in. Mu-
zeum Fryderyka Chopina w Warszawie 
przy ul. Okólnik 1, Muzeum Historii Ży-
dów Polskich – POLIN, Muzeum – Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina, Park 
w Żelazowej Woli i Park Łazienkowski. 

A tu na miejscu w Puławach: pomnik 
Chopina, Pałac na Wodzie  i wiele in-
nych miejsc związanych z Fryderykiem 
Chopinem: kościoły, gdzie grał, gdzie 
jego młodsze siostry (Izabella i Emilia) 
były ochrzczone, gdzie jest jego serce 
a także  miejsca, gdzie mieszkał, uczył 
się i studiował.

Francuscy rotarianie byli autentycz-
nie zachwyceni Warszawą: wspaniałą, 
różnorodną architekturą, czystością 
ulic, zadbaniem parków i skwerów. 
Byli urzeczeni zachowaniem Polaków: 
uprzejmością, życzliwością i niemal 
serdecznością spotykanych nieznajo-
mych. Rozkoszowali się pięknie poda-
nym i smakowitym jedzeniem. Wysoko 
oceniali ekspozycje muzealne przygo-
towane starannie, w sposób przemyśla-
ny i przejrzysty przedstawiające daną 
historię. A Stare Miasto? To było ich 
„dada”, co w wolnym tłumaczeniu brzmi 
„cudo na patyku”, wracaliśmy tam 
w każdym wolnym momencie. Trans-
port środkami komunikacji warszaw-
skiej (autobusy, tramwaje, metro) też 
znalazł ich pełne uznanie.

Cel przyjazdu natomiast, czyli uczest-
nictwo w koncertach Konkursu Cho-
pinowskiego było dla nich przeżyciem 
trudnym do wyrażenia. To były wielkie 
emocje. Ja też byłam zadowolona mimo 
11-14-godzinnej pracy przewodnika 
i tłumacza trwającej przez 6 dni, gdyż 
mogłam ich oczyma zobaczyć Warsza-
wę i warszawiaków, dzielić ich dobre 
odczucia i piękne wrażenia. I doszłam 
do wniosku, że my surowiej oceniamy 
siebie i nasz dorobek i nie zawsze umie-
my się cieszyć i chwalić tym co mamy 
pięknego i dobrego.

Nasi francuscy goście bardzo dużo wie-
dzieli o Polsce. Zresztą nie po raz pierw-
szy odwiedzili nasz kraj i naszą stolicę. 
Byli tu w latach 90. Teraz zauważyli wiele 
korzystnych zmian. Na koniec powiedzie-
li, że tu w Polsce mogliby zamieszkać, 
a nawet brzmiało to bardziej kategorycz-
nie: przyjedziemy tu mieszkać. 
Wylecieli samolotem Lufthansy przez 
Monachium do Lyonu 19 października 
2021 roku. Podczas całej wizyty dopisy-
wała nam wspaniała pogoda.
Krystyna Wilczyńska-Ciemięga
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Francuscy Rotarianie w Polsce
RC PUŁAWY

Nasi francuscy goście bardzo dużo wiedzieli o Polsce. Nasz kraj bardzo im się podoba
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VII Charytatywny Bal Halloween
Trudna sytuacja epidemiczna w paź-

dzierniku 2020 roku nie pozwoliła 
członkom Rotary Club Olsztyn Varmia na 
zorganizowanie dorocznego charytatyw-
nego balu Halloween, ale 2021 był bar-
dziej łaskawy i dlatego, przy zachowaniu 
wszelkich możliwych środków ostrożno-
ści, siódma edycja Balu wreszcie mogła 
się odbyć.
Prezydent klubu Marek Borowski na miej-
sce wydarzenia zaproponował Kuźnię 
Społeczną, co było strzałem w dziesiątkę, 
bo 350 metrów kwadratowych pięknych 
wnętrz z zapleczem sanitarnym i gastro-
nomicznym nie wymagało od członków 
RCOV aż takich nakładów pracy fizycz-
nej związanych z wyposażeniem sal, jak 
to zwykle miało miejsce dotychczas. Cała 
para poszła zatem w organizację i wystrój. 
A było nad czym myśleć, bo w tym roku 
tematem przewodnim była „Alicja w Kra-
inie Czarów”. Wyzwanie okazało się wy-
jątkowo wdzięczne.
Robert Listwan i Eda Yukov, artyści współ-
pracujący z klubem, wykonali przepiękne 
dekoracje naścienne, a goście przebrali się 
tak, że dziś już jedno jest pewne: wyobraź-
nia nie ma granic. Nawet zdjęcia robione 
w czasie Balu nie są w stanie oddać feerii 

barw utworzonych przez kolorowe stroje 
niemal 200 uczestników, wśród których 
królowały zastępy Szalonych Kapeluszni-
ków, Królowych Kier i Alicji. Goście naj-
piękniej i najdostojniej prezentowali się 
w czasie kadryla, tańca otwierającego im-
prezę, co przywodziło na myśl uroczystego 
poloneza na Studniówce. 
Po części oficjalnej nastąpiła szalona 
zabawa w rytmie hitów serwowanych 
przez niezastąpionego i niezawodnego 
DJ Włodka Klepackiego, halloweeno-
wego sznytu nadały imprezie znane już 
w całej Polsce Wiedźmuchy, a organiza-
torzy wciągali uczestników w przeróżne 
tematyczne zabawy i konkursy. Tego-
roczny Bal był też wyjątkowy ze względu 
na ilość sponsorów i nagród przez nich 
ufundowanych. Nie sposób wymienić tu 
wszystkich. Nie inaczej było w kwestii li-
cytacji, bo tu także była moc atrakcji. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują obraz 
autorstwa Roberta Listwana (członka 
honorowego RCOV), który został zlicyto-
wany za rekordową sumę 20.000 zł oraz 
rzeźba „Biały Królik” autorstwa Tomasza 
Witkowskiego, specjalnie na tę okazję po-
malowana przez niego we wszystkie kolo-
ry talii kart.

Bardzo doceniony przez gości był także ca-
tering przygotowany w duchu „zero waste” 
przez kucharzy Banku Żywności w Olszty-
nie. Atmosfera beztroski udzieliła się abso-
lutnie wszystkim i wszyscy otworzyli swo-
je serca i portfele na rzecz tegorocznych 
beneficjentów, czyli Polskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Biskupcu, Banku 
Żywności w Olsztynie oraz na realizację 
celów statutowych RCOV, w tym na wspar-
cie regionalnych inicjatyw społecznych, 
olsztyńskich i pod olsztyńskich placówek 
wspierających dzieci i młodzież.
Będzie co dzielić, bo wynik VII Charyta-
tywnego Balu Halloween RCOV „Alicja 
w Krainie Czarów”, to okrągłe 50 000 zł. 
Klub głębokie ukłony kieruje do wszyst-
kich sponsorów, partnerów, patronów 
i gości, wśród których nie zabrakło rota-
riańskich przyjaciół z klubów: RC Olsz-
tyn, RC Bydgoszcz Stare Miasto, RC 
Osnabruck Mitte, Rotaract Giżycko i Ro-
taract Olsztyn, bez których to wszystko 
nie mogłoby się odbyć. A już dziś zachę-
camy do wpisania tego balu w kalendarz 
wydarzeń rotariańskich, bo jak widać, na-
prawdę warto wziąć w nim udział.
Ewa Czułowska, RC Olsztyn Varmia
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RC OLSZTYN VARMIA

Wynik VII Charytatywnego Balu Halloween RCOV „Alicja w Krainie Czarów”, to okrągłe 50 000 zł
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Kiedy w styczniu 2019 roku zapropo-
nowałem Redakcji „Rotary Polska” 

drukowanie w magazynie cyklu felieto-
nów” Moje 3 grosze” miałem pomysł tylko 
na 6 odcinków. Nie wiedziałem czy cykl 
się spodoba, czy okaże się interesujący 
i jak zostanie przyjęty przez czytelników. 
Początek roku 2020 przyniósł wybuch 
pandemii, pojawiły się nowe tematy i tak 
się to potoczyło, że dziś zapraszam do 
przeczytania odcinka nr 17. 
Pierwsze „Moje 3 grosze” dotyczyły „Te-
stu 4 pytań”. Dlaczego wracam do tego 
tematu? Otóż, ku mojemu zaskoczeniu, 
znalazł się ktoś kto podjął polemikę. Dla 
każdego autora jest to sygnał, że ktoś 
czyta jego felietony oraz że gotów jest po-
dzielić się swoimi spostrzeżeniami, które 
nierzadko są bardzo trafne. Ten Ktoś to 
Włodek Bentkowski z RC Zamość Ordy-
nacki i za jego zgodą cytuję poniżej tekst 
jaki mi przysłał:   

[..] W kilku felietonach zamieszczonych 
w Rotary Polska roku 2019 PDG Janusz 
Potępa zmierzył się z materią Testu 
Czterech Pytań. Nic to dziwnego, bo Test 
pochodzący jeszcze z 1943 roku jest nie-
rozerwalnie związany z historią i teraź-
niejszością całego Rotary. 
Mamy jednak pewien kłopot, bo w pol-
skim Dystrykcie istnieją różne tłumacze-
nia Testu, który w angielskim oryginale 
brzmi jak niżej (forma angielska The Fo-
ur-Way Test ze strony www.rotary.org ).          

• Is it the TRUTH? 
• Is it FAIR to all concerned?
• Will it build GOODWILL and 

BETTER FRIENDSHIPS?
• Will it be BENEFICIAL to all 

concerned?

Oto bowiem tekst zamieszczony w „ABC 
Rotary” z 2001 pod redakcją PDG R. Ka-
szuby-Krzepickiego różni się od tego jaki 
znajdziemy na stronie www.rotary.org.
pl i innych, często słyszanych w klubach. 
Propozycja tłumaczenia wg PDG J. Potę-
py, jaka pojawiła się we wspomnianych 
felietonach brzmi następująco:

• Czy to jest PRAWDĄ?
• Czy jest to UCZCIWE wobec 

wszystkich których dotyczy?
• Czy buduje dobrą wolę 

i PRZYJAŹŃ? 
• Czy jest to KORZYSTNE dla 

wszystkich których dotyczy?

Czy więc mamy za J. Potępą przyjąć formę 
tłumaczenia w wersji uwzględniającej ta-
kie poprawki? A stylistyka, a logika? Może 
więc tak:

• Czy jest to PRAWDA?
• Czy to jest UCZCIWE?

Jeśli bowiem coś jest uczciwe, to JEST 
dla zainteresowanych ( jak w innych wer-
sjach), JEST też wobec tych których do-
tyczy ( jak w tej powyżej), a nawet tych 
których nie dotyczy. Nie podejmujemy się 
przecież działania uczciwego dla jednych 
(na których powiedzmy nam zależy) wie-
dząc, że wobec innych będzie to nieuczci-
we. Samo słowo „uczciwość” wyklucza 
przecież takie możliwości.

• Czy buduje DOBRĄ WOLĘ 
I PRZYJAŹŃ?

• Czy jest KORZYSTNE dla 
wszystkich?

Czy może być coś korzystne dla kogoś 
kogo nie dotyczy? Jest dla niego co naj-
wyżej obojętne, dlatego i tutaj pomijam 
końcówkę „ których dotyczy”. Słowa „dla 
wszystkich” oznaczają tych, którzy podej-
mują jakieś działanie i osoby, które są tego 
działania adresatem, a więc oczywiście 
wszystkich, których rzecz dotyczy.
W tej (i niektórych poprzednich wer-
sjach) duże litery pokrywają się z angiel-
skim pierwowzorem, a niewątpliwą zale-
tą jest skrócenie całego tekstu, co także 
zbliża tłumaczenie do angielskiego orygi-
nału. [..]

Włodku dziękuję za przesłany tekst 
i chętnie podejmę polemikę zaczynając od 
przypomnienia dwóch aspektów. Pierw-
szy jest taki, że pełny „4-way Test” po-

przedzony jest zdaniem „To co myślimy, 
mówimy lub robimy:” i tu mamy problem 
zastanawiając się np. czy myślenie i ro-
bienie może być prawdą? A drugi aspekt 
jest taki, że skład wyrazów w wersji an-
gielskiej „4-way Test” ma 24 słowa. Brzmi 
znajomo?  
Mam więc pomysł i proponuję odejście 
od dosłownego tłumaczenia tekstu ory-
ginalnego. Może spodoba się ono Wam 
i zgodzicie się na uznanie go za oficjalne 
brzmienie polskiej wersji „4-way Test”. 
Oto nasz nowy polski rotariański 

„Poczwórny Test” 
 To co myślimy, mówimy lub robimy:

• Czy jest to PRAWDĄ?
• Czy jest to UCZCIWE wobec 

wszystkich?
• Czy buduje DOBRĄ WOLĘ 

i PRZYJAŹŃ? 
• Czy jest to KORZYSTNE dla 

wszystkich których dotyczy?

Ile słów? Dwadzieścia cztery. I co Wy na to? 
Z rotariańskim pozdrowieniem
PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

MOJE 3 GROSZE... (17)

Nasz rotariański
„POCZWÓRNY TEST”

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 2017-2022.

|   FELIETON
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W pierwszej edycji projektu „Drob-
ne kroki ku wielkim zmianom” 

wzięło udział ponad 100 osób z całej Pol-
ski, a wspólnie udało nam się zaoszczę-
dzić ponad TRZY MILIONY litrów wody. 
W tym roku ruszamy z edycją międzyna-
rodową. Dołączysz?
Prace nad projektem trwają już od 
dwóch miesięcy, a tegoroczna edycja 
„Drobnych kroków” oficjalne ruszy 
w połowie marca 2022 roku. Wtedy 
(mamy nadzieję!) wszyscy polscy Rota-
rianie, Rotaractorzy i Interactorzy będą 
wprowadzać drobne zmiany w swoim 
życiu, które pozytywnie wpłyną na ota-
czające ich środowisko. 
Picie wody z kranu, mycie zębów przy 
zakręconych kurkach czy podmiana 
posiłku na wersję wegetariańską to tyl-
ko trzy propozycje, które pomogą nam 
ograniczyć zużycie wody i prądu oraz 
produkowanych śmieci. Za listę eko-za-
chowań odpowiada nasza dystryktalna 
guru w kwestiach ochrony środowiska, 
Jagoda Zmarz z RAC Kraków Wawel, 
zbieranie danych koordynuje Marta Ja-

goda z RAC Wrocław, a kierownikiem 
i pomysłodawcą „Drobnych kroków ku 
wielkim zmianom” jest Rafał Tondera 
z RAC Warszawa.
Jak wziąć udział w projekcie? To bardzo 
proste! W lutym udostępnimy w rotarac-
torskich mediach społecznościowych 
oraz roześlemy mailowo po wszystkich 
klubach listy zmian i eko-zachowań, 
które w marcu będziecie przez tydzień 
wprowadzać w swoim życiu. 
Uwaga! Nie musicie stosować wszyst-
kich eko-zachowań i nie musicie tego ro-
bić codziennie! Projekt „Drobne kroki ku 
wielkim zmianom” udowadnia, że nawet 
coś z pozoru niewielkiego ma szansę spo-
wodować diametralne zmiany na wielką 
skalę.
Każdego dnia notuj w specjalnym for-
mularzu (również go wyślemy), ile litrów 
wody z kranu wypiłaś lub wypiłeś, czy 
suszyłaś/suszyłeś pranie na powietrzu 
(a nie w elektrycznej suszarce), ile ksią-
żek przeczytałaś/przeczytałeś (zamiast 
oglądania telewizji), ile razy wzięłaś/
wziąłeś prysznic zamiast kąpieli, ile 

razy wzięłaś/wziąłeś własne torby na 
zakupy i nie kupowałaś/kupowałeś pla-
stikowych reklamówek, ile razy skorzy-
stałaś/skorzystałeś z autobusu czy ro-
weru zamiast samochodu, ile razy NIE 
wyrzuciłaś/wyrzuciłeś resztek jedze-
nia po posiłku, ile razy kupiłaś/kupiłeś 
warzywa lub owoce lokalnie czy np. ile 
razy nie użyłaś/użyłeś jednorazowych 
plastikowych sztućców i talerzy/misek, 
itp. Po tygodniu podeślij nam wypełnio-
ny formularz, a my wszystko zliczymy 
i przedstawimy wyniki w filmiku. Mamy 
nadzieję, że i w tym roku liczby pozytyw-
nie nas zaskoczą!
Pamiętaj, żeby zaprosić do projektu swo-
ją rodzinę, swoich znajomych, przyjaciół 
oraz współpracowników. To świetna 
okazja, żeby przedstawić im Rotary, Ro-
taract czy Interact, a Prezydenci Klu-
bów… Liczymy na waszą charyzmę i że 
zachęcicie wszystkie Rotarianki i Rota-
rian z waszych klubów do udziału w na-
szym marcowym projekcie!
Rafał Tondera, RAC Warszawa i RC 
Warszawa Józefów

Druga edycja „Drobnych kroków 
ku wielkim zmianom” – globalna
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Wiecie, że tylko 42% Polaków 
sięgnęło w 2020 r. po książ-

kę? A jeśli ta statystyka was zała-
mała, to dodamy, że to najwyższy 
wynik w ciągu ostatnich sześciu 
lat! Polscy Rotaractorzy zachę-
cają wszystkich do tego, abyśmy 
w 2022 r. wspólnie przekroczyli 
przynajmniej 50%!
W styczniu ruszyło „Rotaractor-
skie wyzwanie czytelnicze”, czyli 
projekt dystryktalny, który ma na 
celu zachęcenie nas i was do lek-
tury. Wszystko ubrane jest w nieco 
humorystyczną formę popular-
nego bingo, aby każdy z nas mógł 
wybrać, po które książki sięgnie: 
książki obcojęzyczne i napisane 
przez polskich autorów, senty-
mentalne lub naukowe, a także 
nowe lub stare – wszystkie znaj-
dują się na planszy przygotowanej 
przez polskich Rotaractorów. Nic, 
tylko czytać, prawda?
Zachęcamy do tego, aby wejść na 
facebookowy fanpejdż Rotaract 
District 2231 Poland i udostęp-
nić planszę z wyzwaniem na swo-
im profilu. Możecie też zaprosić 
do zabawy swoich znajomych 
– szczególnie polecamy, aby pu-
blicznie oznaczyć ich w poście, bo 
wtedy na pewno się nie wykręcą!
Aby zaliczyć wyzwanie, wystar-
czy do końca roku – jak w trady-
cyjnym bingo – zakreślić pięć pól 
w pionie, poziomie lub na skos, 
czytając książkę, która wpisuje 
się w daną kategorię, np. „Morder-
stwo w Orient Expressie” Agathy 
Christie z powodzeniem pasuje 
do kategorii KRYMINAŁ/SEN-
SACJA. Ale uwaga! Jedna książ-
ka zalicza tylko jedną kategorię, 
tzn. książka powyżej 600 stron 
wydana w 2022 r. o silnej kobie-
cej bohaterce nie „odfajkuje” nam 
trzech pól. 
Warto też wspomnieć, że pro-
mowanie czytelnictwa to temat 
szczególnie bliski polskim klu-
bom Rotaract. RAC Giżycko zor-
ganizował w listopadzie 2021 r. 
charytatywny Jesienny Wieczór 

Literacki, w ramach którego zbie-
rano fundusze na wsparcie lo-
kalnego stowarzyszenia „BRAT 
KOT” działającego na rzecz ochro-
ny zwierząt, a klub RAC Warsza-
wa promował czytelnictwo we 
wrześniu 2021 r. – miesiącu, który 
w Rotary International poświę-
cony jest edukacji i walce z anal-
fabetyzmem. Członkowie klubu 
polecali swoje ulubione tytuły 
i gatunki – sięgnijcie po nie gwoli 
inspiracji!
A jeśli mowa o czytelniczych 
inspiracjach, to nie można nie 
wspomnieć o sekcji „Czytelniczy 
czelendż” w „Żurawinie”, któ-
rą prowadzi Krzysztof „Pucha-
czytacz” z klubu RAC Kraków 
Wawel. Gorąco polecamy jego 
szczere, wnikliwe i nierzadko hu-
morystyczne recenzje!
Pamiętajcie, że nawet jeśli nie za-
liczycie Rotaractorskiego Wyzwa-
nia Czytelniczego i przeczytacie 
„tylko” jedną książkę, to będziecie 
dalej – o jedną książkę, setki stron, 
tysiące wersów i całe mnóstwo 
fantastycznych przygód.
Rafał Tondera, RAC Warszawa 
i RC Warszawa Józefów
Ilustracja. z arch. Rotaract Polska, D2231

Nie tylko etykiety 
z opakowań szamponów

Podstawowe zasady czytelniczego wyzwania

• każda książka może wpisać się tylko w jedną kategorię (nawet jeśli jest to np. zarówno 
dzieło Polaka, jak i ma w tytule kolor - musisz wybrać jedną kategorię);

• zakończenie wyzwania to po prostu spełnienie zasady gry w BINGO - przeczytanie 
pięciu książek z jednej kolumny, rzędu lub skosu (dążymy oczywiście do przeczytania 
jak największej liczby książek);

• 25 książek, czyli ULTRAWYZWANIE, oznacza przeczytanie około dwóch książek 
miesięcznie;

• książka to też ebook czy audiobook;
• wyzwanie kończy się razem z końcem 2022 roku.

Jeśli Wasz klub chce wziąć udział w wyzwaniu – proszę o potwierdzenie tego mailowo na
adres drr@rotaract.org.pl . Pozwoli nam to ewidencjonować uczestników i porównywać
postępy każdego z klubów.
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Fash’n’Act to coroczny, charytatywny 
pokaz mody organizowany przez In-

teract Szczecin International oraz Rotary 
Club Szczecin International. Jest to ini-
cjatywa, która łączy ludzi w każdym wie-
ku, by stworzyć coś wyjątkowego i nie-
zapomnianego. Jej celem jest uzbieranie 
środków na pomoc w rehabilitacji lub le-
czeniu wybranego beneficjenta. Podczas 
IV edycji Fash’n’Act zdołaliśmy pomóc 
szczecińskiej licealistce – Julii. Udało 
nam się uzbierać środki na protezy koń-
czyn dolnych, spełniając marzenie Julii 
aby stanąć na własnych nogach. 
Finał tegorocznej edycji Fash’n’Actu od-
będzie się w szczecińskiej Filharmonii 
już 31 marca 2022 roku. Bilety będzie 
można nabyć u członków klubu Interact 
Szczecin International. 
Lista osób sprzedających bilety dostępna 
będzie na Facebooku Interact Szczecin 
International. W przypadku chęci zaku-
pu biletu będzie można skontaktować się 
z jedną z tych osób. 
Stylizacje na pokaz mody są projek-
towane i szyte przez pełną pomysłów 
szczecińską młodzież pod czujnym 
okiem doświadczonych mentorów 
z Akademii Sztuki w Szczecinie. Pierw-
sze spotkania projektantów z młodzieżą 

rozpoczęły się już w grudniu 2021 roku. 
Ostatnio odbyła się także sesja zdjęciowa, 
podczas której modelami byli członko-
wie naszego klubu. W czwartek 17 marca 
2022 roku nasza Interactowa delegacja, 
wraz z opiekunką Interact Szczecin Inter-
national - Panią Isobel Pereira Turostow-
ską, odwiedzi studio Radia Super FM, aby 
podzielić się informacjami dotyczącymi 
tegorocznej edycji naszego pokazu. 
Beneficjentem V edycji Fash’n’act jest 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzie-
ci z Zespołem Downa. 

Już niedługo odbędą się castingi na mo-
delki i modeli, którzy wystąpią w zbliża-
jącym się wielkimi krokami pokazie. Dla 
osób zainteresowanych modelingiem 
jest to szansa na sprawdzenie swoich 
sił i zdobycie pierwszych doświadczeń, 
jednocześnie pomagając i wspierając po-
trzebujących.
Ewelina Sabalska i Amelia Synak, 
Interact Szczecin International
Zdjęcia: fotograf: Malina Majewska Fotografia
make-up: Iwona Rząd
stylizacja: Weronika Łobejko
modele: Adam Heliński, Jan Śliwa, Kinga Kusiowska 

Fash’n’Act V

INTERACT SZCZECIN INTERNATIONAL
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Z wielkim żalem zawiadamiamy że 2 
stycznia 2022 roku odszedł od nas 

wspaniały Rotarianin Ryszard Piotro-
wicz, wieloletni członek klubów: RC 
Kazimierz Dolny (klub istniał w latach 
1993-2012 – przyp. red.) i RC Lublin Cen-
trum. Poniżej wspomnienie śp. Ryszarda 
autorstwa Edwarda Balawejdera - byłego 
członka kazimierskiego klubu.
Składamy głębokie wyrazy współczu-
cia dla rodziny Ryszarda.
Członkowie RC Lublin Centrum
 
Wspomnienie Ryszarda
Ryszard był osobą wyjątkowo pogodną, 
otwartą, szczerą, wyznająca zasadę o po-
trzebie wzajemnej życzliwości i wspie-
rania się. Zdecydowanie odrzucał uzna-
wanie tylko własnych potrzeb, widzenia 
tylko siebie, bez koniecznych działań na 
rzecz innych i wespół z innymi. Był w tym 
myśleniu zawsze konsekwentny i pozo-
stawał otwarty na wszystkich, z którymi 

spotykał się. Te swoje cechy osobowo-
ściowe ukazał w pracy zawodowej a także 
społecznej, jako nauczyciel w szkołach 
średnich, pracownik oświaty pozaszkol-
nej z funkcją dyrektora generalnego To-
warzystwa Wiedzy Powszechnej, członka 
Konwentu Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej im. Janusza Korczaka czy społecz-
nej, m.in. w pełnieniu funkcji prezyden-
ta Klubu Rotary w Kazimierzu Dolnym 
i członka Klubu Rotary Lublin Centrum. 
Dzięki Jego aktywności i licznym inicja-
tywom Kazimierski Klub Rotary był zna-
ny w kraju, podejmował wiele ważnych 
dla środowiska przedsięwzięć, wspierał 
Kazimierski Festiwal Filmowy, Fundację 
Kuncewiczów, Towarzystwo Przyjaciół 
Kazimierza Dolnego, pomagał do-
mom opieki społecznej, itp.
Ryszard swoje obowiązki widział 
zawsze globalnie. Powierzone Mu 
funkcje miały czytelne odniesie-
nie do czasu i przestrzeni, a nade 
wszystko do ludzi, których zawsze 
widział na pierwszym planie. Miał 
osobowość człowieka pełnego energii, 
aktywności i inicjatyw, radości życia, 
nieustającego optymizmu, odznaczają-
cego się konieczną w tych działaniach 
bezpośredniością i komunikatywnością. 
Był barwną osobowością we wszystkich 
podejmowanych działaniach i towarzy-
skich spotkaniach. Cieszył się dużym 
autorytetem i szacunkiem. Zawsze waż-
ne były dla niego sprawy, które podej-
mował, potrzeby ludzi z którym działał, 

a które należało załatwić.
Posiadał także sekret nieustającej 
ciekawości i radości życia, pozwa-

lający na cieszeniu się z tego co Go 
otacza, ale też z tego, co mógł jeszcze zro-
bić i dać innym. Był też mistrzem w przy-
woływaniu ważnych myśli i refleksji 
wybitnych osób, które podawał w kon-
kretnych sytuacjach organizacyjnych. 
Wśród nich była myśl Jerzego Kuncewi-
cza: „Nasz wkład do dorobku ogólnego 
zależy od tego, ile się wnosi sobą, a ile 
chce dla siebie”. My Jemu teraz dedyku-
jemy tę myśl.
Edward Balawejder

Odszedł Wincenty Kurczuk
O takich ludziach jak Wicek, trudno my-

śleć i pisać w czasie przeszłym. 17 stycz-
nia 2022 roku, na trzy dni przed swoimi 
75- tymi urodzinami zmarł Wincenty 
Kurczuk. Jedna z najbardziej barwnych 
postaci z naszego Klubu. Zawsze chętny 
do pomagania, nieszczędzący swych sił 
i środków dla tych, którym zdarzyło się 
w życiu mieć „pod górkę”. Dobro, które 
czynił, otwartość, tolerancja, szacunek, 
to piękne lekcje, które dawał nam wszyst-
kim. Błyskotliwość, poczucie humoru, 
uśmiech, to immanentne cechy Wicka, 
z którymi każdy Go kojarzy. Takiego Go 
zapamiętamy. Wyrazy współczucia dla 
najbliższych.
Członkowie Rotary Club Lublin

Pożegnanie 
Leopolda 
„Nie ma Go już z nami, ale pozostanie na 
zawsze w naszych myślach”.
Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy 
naszego klubowego Kolegę, Przyjaciela 
Leopolda Schüttera, wrażliwego i uczyn-
nego Rotarianina.
Leopold Schütter oddany służbie rota-
riańskiej odszedł na wieczną służbę. Ro-
dzinie i Najbliższym składamy wyrazy 
współczucia.
Rotarianki i Rotarianie z RC Łódź 
Centrum

Wspomnienie Ryszarda Piotrowicza
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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

1 189 608 237 990 390 333 1608

Kluby Kluby Kluby Kluby

37 092 10 859 16 971 80

Stan na 19 stycznia 2022 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

LUTY 2022

17 Internet Wernisaż Wystawy Kamili Sitak oraz Jerzego Koby 
„Tańczące Światy II” w VR Art Gallery RC Białystok

23 Świat 117 rocznica powstania Rotary International Rotary International

26 Stok narciarski Okrągłe IV Zawody Narciarskie SKI ROTARY CUP 2022 RC Giżycko

MARZEC 2022

18-19 Hotel Ambasador w Łodzi

Seminarium Szkoleniowe Prezydentów i Sekretarzy 
Elektów Dystryktu 2231, DTTS – Szkolenie Komitetów 
Dystryktu, Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora 
oraz NWZ Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 

2231 Rotary International” / Zgromadzeniem Dystryktu 
2231 Rotary International

Dystrykt 2231 Polska

25-27 Kraków Spotkanie ICC Polska Francja w Krakowie ICC Polska- Francja

PAŹDZIERNIK 2022

14-15 Grand Hotel - Kielce
WZ Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 

Rotary International” i Szkolenia obowiązkowe: Rotary 
Foundation, Członkostwa i Wizerunku Publicznego

Dystrykt 2231 Polska

24 Świat Światowy Dzień Walki z Polio Rotary International

Witamy w rodzinie Rotary

Łukasz Król
Fotograf emocji, Członek RC 
Warszawa Fryderyk Chopin

Zuzanna  Napiórkowska  
menager marketingu 

farmaceutycznego, pasjonatka sportu, 
członkini RC Warszawa Fryderyk 

Chopin

Joanna Bajor
urzędnik samorządowy, manager 

restauracji, z wykształcenie 
prawnicze, członkini RC Elbląg 

Centrum

Andrzej Misiak
radca prawny, Członek Społecznej 

Rady ds. ADR przy Ministrze 
Sprawiedliwości, Prezes Instytutu 

Mediacji, członek RC Łódź

Dmitri Reingard  
designer, przedsiębiorca, wizjoner, 

członek RC Łódź



#Rotary22

ODKRYWANIE
ZACZYNA SIĘ TUTAJ
ODKRYJ NOWE HORYZONTY NA KONWENCJI ROTARY 2022

4-8 CZERWCA 2022 | HOUSTON, TEKSAS, USA
Zarejestruj się już dziś na convention.rotary.org


