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Drodzy orędownicy zmian, przez ostatnie dwa lata stawiliśmy 
czoła wielu wyzwaniom i zmieniliśmy życie niezliczonej liczby lu-
dzi. Cieszą mnie również efekty inicjatywy „Each One, Bring One” 
oraz fakt, że organizowaliście obchody Rotariańskich Dni Służby. 
Nie zwalniajmy tempa. Przyszłość wygląda obiecująco dla Rotary 
i dla naszych 1,4 miliona członków.
Minęły dwa lata, od kiedy 11 marca 2020 roku WHO nadała Co-
vidowi-19 status pandemii. Powinniśmy nadal czerpać z naszej 
wiedzy na temat ochrony zdrowia, aby pomagać światu radzić so-
bie z trudnościami, z jakimi przychodzi mu się mierzyć. Pandemia 
przekroczyła nasze obawy, ale nasze działania są zbyt ważne, aby 
mroził nas strach. Ważne jest również, abyśmy znaleźli czas dla 
siebie nawzajem, dlatego zachęcam do rejestracji na Światową 
Konwencję Rotary International 2022 w Houston; to znakomity 
sposób, aby celebrować naszą służbę rotariańską.
Wykorzystujmy dostępne zasoby, aby budować pokój i doda-
wać otuchy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Pandemia 
w szczególny sposób dotknęła dziewczęta. Po pierwszym roku 
pandemii, Henrietta Fore, dyrektorka generalna UNICEF-u, po-
wiedziała, że należy podjąć działania, mające na celu złagodzenie 
skutków, jakie pandemia wywarła na dziewczęta i ich rodziny, 
a są nimi, m.in. utrudnienie dostępu do edukacji czy ograniczenie 
możliwości znalezienia pracy, co przyczynia się do tragicznych sy-
tuacji, takich jak zawieranie małżeństw z nieletnimi czy nasilenie 
handlu ludźmi.
Według danych UNICEF-u, w latach 2010-2020 poczyniono 
znaczne postępy w zakresie wyeliminowania małżeństw dzieci. 
Szacuje się, że udało się zapobiec nawet 25 milionom takich mał-
żeństw. Niestety, pandemia odwróciła tę tendencję, przez co do 
końca obecnej dekady nawet 10 milionów dziewcząt jest narażo-
nych na zamążpójście w wieku dziecięcym.
Dlatego działania na rzecz wzmocnienia pozycji dziewcząt są 
tak istotne. Bardzo się cieszę, że podczas Zgromadzenia Mię-
dzynarodowego Prezydentka-Elekt Jennifer Jones zobowiązała 

się kontynuować tę inicjatywę w swojej kadencji. Podczas mo-
ich podróży byłem świadkiem, jak wiele klubów prężnie działa 
w tej kwestii. Wszyscy Rotarianie wiedzą jednak, że długofalo-
we zmiany wymagają od nas ogromnego nakładu pracy, a w tym 
aspekcie tkwi prawdziwa siła global grantów i projektów, reali-
zujących założenia rotariańskich obszarów działań podstawo-
wych (Areas of Focus).
Zachęcam was, abyście przygotowując granty, myśleli o innowa-
cyjnych sposobach wzmocnienia pozycji dziewcząt. Poprawiając 
ich sytuację w zakresie edukacji, ochrony zdrowia czy finansów, 
pomagamy w pełni wykorzystać ich potencjał. Nowe możliwości 
rozpalają nadzieję, a nadzieja pozwala wyeliminować przyczyny 
konfliktów na świecie, stwarzając warunki do budowania trwałe-
go pokoju.
Nikt do końca nie wie, jak długo będziemy mierzyć się z wirusem 
Covid-19, a jako organizacja, która od lat niestrudzenie walczy 
z polio doskonale wiemy, jak trudne wyzwanie stoi przed całym 
światem. Dlatego musimy skupić się na przyszłości i na tym, co 
możemy zrobić – nie tonąc w nostalgii za czarem minionych 
dni, a z nadzieją patrzeć w przyszłość, która pozwoli nam służyć 
i zmieniać życia innych. Nie mogę się doczekać naszych kolejnych 
wspólnych przedsięwzięć.

Nie zwalniajmy 
tempa 
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Przyjaciele, jedną z moich mantr rotariańskich są działanie oraz 
rozwój i wiem, że wy również żyjecie z nimi z w zgodzie. Z działa-
niem poprzez realizację coraz większych projektów, a rozwojem 
– poprzez rozwój członkostwa.
Cały świat rotariański zareagował bardzo entuzjastycznie 
w związku z inicjatywą „Each One, Bring One”. Spotykam wielu 
prezydentów, gubernatorów i Rotarian – doświadczonych oraz 
świeżych – którzy są wdzięczni za to, że ich praca na rzecz człon-
kostwa inspiruje świat rotariański.
Jest nas coraz więcej i nie mogę się doczekać, aby świętować nasz 
wspólny sukces podczas czerwcowej Światowej Konwencji RI 
w Houston – macie jeszcze czas, żeby się zarejestrować. To pierw-
sza taka okazja, która zjednoczy naszych członków po zbyt długim 
czasie rozłąki.
Rozwój zapewnia nam możliwości do działania. Kwiecień jest 
w Rotary miesiącem Zdrowia Matki i Dziecka – to doskonałą oka-
zja, aby zastanowić się, co robicie, aby wspierać zdrowie matek 
i małych dzieci. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości opieki dla 
młodych mam i dzieci to ważny temat w Rotary, który doskonale 
wpisuje się w program wzmacniania pozycji dziewcząt. Doceniam 
pracę wykonaną przez różne kluby w tym obszarze i zachęcam 
was do zastanowienia się, jak można zrobić jeszcze więcej.

To było niesamowite, gdy podczas konferencji prezydenckich Ro-
tarianie dzielili się pomysłami na temat tego, jak realizować pro-
jekty zgodnie z obszarami podstawowej działalności rotariańskiej. 
Ostatnie konferencje poświęcone były w szczególności tematowi 
ochrony środowiska i temu, jak działania pro-ekologiczne mogą 
wzmacniać lokalną gospodarkę, ze specjalnym uwzględnieniem 
uboższych regionów. Miałem też zaszczyt przemawiać podczas 
COP26, czyli 26. konferencji klimatycznej ONZ w szkockim 
Glasgow. W ciągu dwóch tygodni prawie setka światowych przy-
wódców spotkała się, aby ustanowić nowe cele dotyczące emisji 
paliw kopalnych. Głównym punktem mojego przemówienia było 
wezwanie do odtworzenia tropikalnych lasów namorzynowych 
– kluczowego systemu, który może złagodzić skutki zmian klima-
tycznych na obszarach przybrzeżnych. Kraje już zdążyły wyrazić 
poparcie dla tego projektu.
Stawką jest nasze przetrwanie oraz możliwość walki z ubóstwem 
wśród najbardziej potrzebujących społeczności – a zniszczenia 
spowodowane katastrofami ekologicznymi już zdążyły zebrać 
część żniw. Musimy połączyć ochronę planety z jednoczesnym 
utrzymaniem stabilnego wzrostu gospodarczego, niezbędnego do 
osiągnięcia naszych najważniejszych celów humanitarnych.
To wyjątkowo interesujący okres w działalności Rotary. Czas, gdy 
świat potrzebuje nas najbardziej. Służąc, zmieniajmy życia i pa-
miętajmy, że zmieniamy tym samym również siebie samych. Sta-
jemy się prawdziwymi orędownikami zmian i zapewniamy budo-
wanie trwałego pokoju na świecie.
Świat jest już na nas gotowy. Do dzieła!

Świat jest już 
na nas gotowy 
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W XVII w. Benjamin Franklin napisał: „Poznamy wartość wody, 
gdy wyschną wszystkie studnie”.
Obecnie – w XXI w. – wielu z nas uważa wodę za coś oczywiste-
go, bo mamy szczęście mieszkać tam, gdzie jest jej pod dostat-
kiem… ale dla milionów ludzi jest zupełnie inaczej. ONZ szacuje, 
że ok. dwa miliardy osób – czyli co czwarty mieszkaniec naszej 
planety – nie ma dostępu do wody pitnej. Nieco mniej niż połowa 
ludności żyje bez dostępu do toalet i bez systemów sanitarnych, 
a prawie jedna trzecia nie ma gdzie umyć rąk mydłem i czystą 
wodą.
To niesamowite, że w czasach wirtualnej rzeczywistości i pod-
bojów kosmosu nadal nie możemy zapewnić wszystkim dostępu 
do wody, podstawowej kanalizacji i higieny (WASH – Water, Sa-
nitation, Hygiene).
Rotary działa w tej kwestii. Projekty WASH należą do najczę-
ściej dofinansowywanych w ramach obszarów podstawowej 
działalności rotariańskiej. Od 2014 r. kluby Rotary zrealizowa-
ły ponad 2100 global grantów z kategorii WASH, wykorzystując 
154 mln dolarów z Fundacji Rotary i zmieniając życia niezliczo-
nej liczby ludzi.
Partnerstwo rotariańskiego WASH z Amerykańską Agencją 
ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) to druga największa 
tego rodzaju inicjatywa, zaraz po programie PolioPlus. Wspól-

nie przeznaczyliśmy 18 mln dolarów na finansowanie działań 
na szeroką skalę, m.in. w Ghanie i Ugandzie. Łączymy wiedzę 
specjalistów USAID ds. rozwoju z doświadczeniem w zakresie 
przywództwa rotariańskich liderów, aby wdrażać setki długo-
falowych rozwiązań w zakresie WASH. Więcej informacji znaj-
dziecie na riusaidwash.rotary.org.
Temat przewodni Światowego Dnia Wody (22 marca) brzmi: 
„Wody gruntowe: dostrzeż to, co niewidoczne dla oczu”. To ideal-
ny moment, aby kluby zapoznały się z programem WASH i pod-
jęły wspólne działania w zakresie poszerzania dostępu do pod-
stawowej kanalizacji, wody oraz higieny. Rotarianie mogą dzielić 
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie pro-
jektów WASH oraz omawiać potrzeby ludzi z całego świata.
Możemy być dumni z efektów pracy klubów Rotary i naszej Fun-
dacji na drodze ku zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do 
pitnej wody, sprawnych systemów sanitarnych i lepszych wa-
runków higienicznych – ale nie spoczywajmy na laurach.
W tym miesiącu warto spojrzeć na wszystkie kraje świata, któ-
rym wysychają studnie i gdzie brakuje toalet oraz mydła. Rotary 
dysponuje zasobami, kontaktami oraz pasją, dzięki którym mo-
żemy realizować programy WASH dla milionów potrzebujących 
z całego świata. A co najważniejsze, mamy ludzi, dzięki którym 
każdy projekt zakończy się sukcesem – ciebie i mnie.

John Germ
Przewodniczący Fundacji Rotary

Zapewnić
światu

czystą wodę
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Ilustracja: Viktor Miller Gausa



Rotary Polska  |  5

|   SŁOWEM WSTĘPU

John Germ
Przewodniczący Fundacji Rotary

Ten jeden moment

Pamiętacie ten moment, gdy utwierdziliście się w przekonaniu, 
że będziecie w Rotary do końca życia? Ja miałem kilka takich 
momentów w ciągu ostatnich lat i wszystkie łączyło jedno: każ-
dy udowadniał, że Rotary jest w stanie zmieniać nasze marzenia 
o lepszym świecie w rzeczywistość.
Nikt nie robi tego lepiej od Rotarian i podobną siłę widzę w moim 
własnym klubie w Chattanooga w stanie Tennessee, a teraz – jako 
Prezes The Rotary Foundation – dostrzegam ją również w innych 
klubach i dystryktach na całym świecie.
Rotarianie  z Austrii, Niemiec, Nigerii i Szwajcarii realizują swoje 
marzenia o pomocy matkom i dzieciom w Nigerii. We współpracy 
z kilkoma innymi organizacjami uruchomili wieloletni program 
na szeroką skalę, mający na celu ograniczenie występowania nie-
chcianych ciąż oraz śmiertelność wśród młodych matek i dzieci. 
Kiedyś był to jedynie zamysł kilku Rotarian, który zmienił się 
w szkoleniowy global grant dla lekarzy, pielęgniarzy i położnych 
we wszystkich 36 stanach w Nigerii.
Każdy wielki projekt ma swój początek w głowach naszych człon-
ków, bo przecież to wy dostrzegacie nastolatki, które przestały 
uczęszczać do szkół przez brak łazienek zapewniających prywat-
ność. To wy znacie rodziny walczące z głodem, poznajecie dzieci, 
które nie potrafią czytać i społeczności borykające się z choroba-
mi przenoszonymi przez komary. Ale nie poprzestajecie na sa-

mych obserwacjach. Działacie, aby pomóc rozwiązać te problemy.
Dzięki waszemu zaangażowaniu suma pieniędzy, jaką Fundacja 
przekazała na global granty w ciągu ostatniej dekady, wzrosła 
o ponad 100%. Ponieważ coraz więcej Rotarian realizuje podob-
ne projekty, musieliśmy poczynić zmiany w dystrybucji funduszy, 
m.in. poprzez redukcję kosztów ogólnych. Powód jest prosty: za-
potrzebowanie na global granty wciąż rośnie, podobnie jak udział 
w grantach, ale roczne darowizny od Rotarian od lat utrzymują się 
na względnie stałym poziomie. Potrzebujemy więcej klubów i in-
dywidualnych darczyńców, którzy wpłacą darowizny na Fundusz 
Roczny (Annual Fund), aby nasze granty – globalne i dystryktal-
ne – mogły dalej się rozwijać. W tym roku postawiliśmy sobie za 
cel zebrać 125 mln dolarów na Fundusz Roczny, ale bez wsparcia 
każdego z was nie uda nam się zrealizować naszych rotariańskich 
marzeń.
Pamiętajcie: nie chodzi o pieniądze, ale o to, co pieniądze mogą 
zdziałać. Jestem przekonany, że jeśli – zarówno jako kluby, jak i in-
dywidualni darczyńcy – damy z siebie wszystko na rzecz Fundacji, 
to postawimy kolejny krok w kierunku lepszego świata.
Wyobraźcie sobie wszystkie nasze rotariańskie marzenia, które 
moglibyśmy spełniać, gdyby każdy członek i każdy klub przekazali 
darowiznę na The Rotary Foundation. To byłby naprawdę wielki 
moment – dla Rotary i dla nas wszystkich.

KWIECIEŃ 2022
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W związku z tym wszystkie inne sprawy schodzą na plan dalszy.
Gdy uzyskałem wiadomość o napaści Rosji na Ukrainę w czwar-
tek w godzinach porannych, skontaktowałem się z naszym kole-
gą Rotarianinem Ryszardem Łuczynem z Rotary Klub Zamość 
Ordynacki i poprosiłem go, aby został Dystryktalnym koordyna-
torem do spraw pomocy Ukrainie. Ryszard zgodził się bez namy-
słu objąć tą funkcję, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo wia-
domo, iż łączy się to z ogromną odpowiedzialnością, ale również 
zajmuje bardzo dużo czasu. Kolega Ryszard od lat jest związany 
z ICC Polska – Ukraina, w przeszłości organizował warsztaty 
terapeutyczne dla tzw. „dzieci wojny”, które były finansowane 
między innymi przez nasz Dystrykt. Ma on również bardzo do-
bre rozeznanie na temat sytuacji na Ukrainie, gdyż współpraco-
wał praktycznie ze wszystkimi klubami, które tam się znajdują.
Zostało stworzone również specjalne konto w Rotary Klub Za-
mość Ordynacki, na które można wpłacać środki na pomoc dla 
Ukrainy.
Były również podawane na bieżąco informacje w mediach spo-
łecznościowych (Facebook), na stronach internetowych www.
rotary.org.pl, więc jestem pewien, że każdy kto chciał miał do 
tego swobodny dostęp. W tym miejscu dziękuję Dorocie Wcisła, 
która dwoi się i troi w Internecie abyście dostawali na bieżąco 
wszystkie informacje.
Zachęcam wszystkich do śledzenia na bieżąco informacji w me-
diach społecznościowych, na moim profilu FB czy na naszej ofi-
cjalnej stronie. Wiem doskonale, że śledzicie te informacje, 
ponieważ otrzymuję na maila, messengera czy telefonicznie 
bardzo dobry odzew.
Po nagłośnieniu sprawy Kluby Rotary z naszego Dystryktu, Ro-
tarianie indywidualni, Dystrykty z całego świata oraz nasi sym-
patycy zaczęli wpłacać bardzo hojne datki. Oczywiście nie je-
stem w stanie podziękować każdemu osobiście, bo darczyńców 
jest zbyt wielu, ale w tym miejscu dziękuję absolutnie wszystkim 
za dokonane wpłaty.
Pomoc jest nadal potrzebna, więc proszę o dalsze wpłaty i zachę-
canie Waszych znajomych, przyjaciół do wsparcia naszej akcji.
Są już pierwsze efekty działań. Szczecińscy Rotarianie przyjęli 
sieroty z domów dziecka i dzisiaj są już u nich bezpieczne. Za 

zorganizowanie tej akcji humanitarnej dziękuję wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do jej szczęśliwego końca.
Od kolegi Prezydenta RC Fryderyk Chopin w Warszawie Micha-
ła Skupa, który ze mną się skomunikował, dowiedziałem się, iż 
takich dzieci na Ukrainie może być nawet 40 tys. Jak wiecie Mi-
chał Skup od wielu lat pomaga domom dziecka i zgłosił gotowość 
pomocy w tym zakresie. Oczywiście jestem całym sercem z nim 
i Dystrykt udzieli mu wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji 
tego trudnego zadania.
Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie przepełniają bólem nasze 
serca. Potępiamy stanowczo zbrodnicze działania wojenne Rosji 
wobec narodu ukraińskiego.
Dzięki naszym wspólnym działaniom kolejne grupy uchodźców, 
przede wszystkim kobiet i dzieci, znajdują bezpieczne schronie-
nie w różnych częściach Polski. Odbieramy kolejne transporty 
z pomocą humanitarną. Składujemy je czasowo w wynajętych 
magazynach i przekazujemy dalej do Ukrainy. Bezcenny jest 
wysiłek naszych Rotarianek i Rotarian z klubów leżących blisko 
granicy z Ukrainą. Oni są na pierwszej linii działań. Jesteśmy 
również dumni z działań wszystkich klubów, które w przeróżny 
sposób i w różnej skali pomagają uchodźcom.
Realizowane też są inne formy pomocy, między innymi przewo-
żone są osoby z Ukrainy do wielu krajów, są zbierane dary oraz 
kupowane są niezbędne rzeczy dla uchodźców.
W imieniu Zarządu oraz zespołu koordynującego pomoc dla Ukra-
iny, na czele którego stoi Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordynac-
ki, serdecznie dziękujemy za Wasze działania. Wszystkim, którzy 
w różny sposób, ale zawsze z wielkim sercem i zaangażowaniem 
włączyli się w pomoc dla naszych przyjaciół z Ukrainy należy się 
ogromny szacunek. Służba ponad własne interesy i bezinteresow-
na pomoc Rotarian przynoszą już konkretne efekty.
Uważam, że wobec takiej sytuacji sprawy powinny być nazywa-
ne po imieniu. Dlatego z całą stanowczością potępiam zbrod-
niczy najazd Rosji na Ukrainę i chylę czoła przed bohaterskim 
narodem ukraińskim.
Nie ma zgody i nigdy nie będzie na takie działania!
Niech żyje wolna Ukraina!

Wojciech Wrzecionkowski
Gubernator Dystryktu 2231

A jednak 
wojna!
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Kochane i kochani,
w poprzednim numerze życzyłam 
Wam samych szczęśliwych chwil 
na cały Nowy – 2022 – Rok. Nikt 
z nas wtedy jeszcze nie wiedział co 
przyniesie przyszłość. Tematy któ-
rymi żyliśmy wtedy, w świetle tego 
co wydarzyło się 24 lutego i ciągle 
trwa stały się jakby mniej ważne. 
Przewartościowały się myśli, sło-
wa, a beztroska pękła jak mydlana 
bańka. Na szczęście nie znikła na-
sza energia do działania. 
Wręcz przeciwnie, wojna w Ukra-
inie jeszcze bardziej mobilizuje 
nas do działania. Do pomocy lu-
dziom, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni tego co dla człowieka 
najważniejsze: bezpieczeństwa, domu, rodziny. Staramy się pomagać im 
najlepiej i najbardziej, jak tylko potrafimy. 
Ten numer zdominował temat wojny i pomocy organizowanej zarówno 
w Polsce jak i licznych transportów, które z naszym udziałem wysyłane są 
do Ukrainy. Działań Klubów jest tyle, że ich opis nie zmieścił się w bieżą-
cym numerze. Z pewnością kolejny numer magazynu Rotary Polska także 
w dużej mierze będzie poświęcony pomocy dla naszych przyjaciół z Ukra-
iny. Ale mam nadzieję…, że tylko kolejny numer. 
Chciałabym bardzo, żeby ten koszmar się skończył. Żeby nikt nie musiał 
cierpieć, uciekać, bać się i płakać. Tego życzę sobie i Wam Kochani. Bar-
dzo dziękuję za wszystkie Wasze działania. Jesteście wspaniali. Życzę 
nam POKOJU NA CAŁYM ŚWIECIE. 
Z rotariańskim pozdrowieniem,
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Kanada

W ostatnich latach kluby Rotary 
i Rotaract z Grande Prairie w prowincji 
Alberta współpracowały przy organizacji 
copółrocznych zbiórek, podczas których 
zbierano odzież dla potrzebujących. 
Pod koniec października Rotary Club of 
Grande Prairie połączyły siły z innymi 
lokalnymi klubami – Swan City, Sunrise 
i After Five – oraz z Rotaract Club of 
Grande Prairie i zaprosili lokalną drużynę 
hokejową z ligi juniorów do udziału 
w projekcie „Tighty-Whitey Toss” (PL: 
„Rzut gatkami”). Kibicie obsypywali 
lodowisko paczkami skarpet i bielizny, 
aby uczcić pierwszą bramkę kilka minut 
po rozpoczęciu meczu z Blackfalds 
Bulldofs. Lokalne ośrodki pomocy 
społecznej po kilku dniach rozdały rzeczy 
potrzebującym. – Tylko wtedy zebraliśmy 
ponad 600 kg skarpet i bielizny, a przez 
cały miesiąc udało nam się zebrać ponad 
12 tysięcy sztuk odzieży – mówi Carrie 
Sandboe z Rotary Club of Grande Prairie. 
– Bielizna należy do najpotrzebniejszych 
artykułów odzieżowych, a najrzadziej 
przekazywana jest domom pomocy 
społecznej.
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad Webber

7 milionów
osób zostało 

przesiedlonych w wyniku 
klęsk żywiołowych pod 

koniec 2020 r.

Meksyk

Po tym, jak lipcowa powódź doprowadziła 
do osuwisk, które wywołały ogromne 
zniszczenia w El Colli, Rotary Club of 
Zapopan pośpieszył z przekazaniem 
odzieży i innych artykułów dla ponad 
100 rodzin przesiedlonych w wyniku 
katastrofy. – Każda rodzina otrzymała 
suchą żywność, ubrania, mydło, żele 
antybakteryjne i inne potrzebne rzeczy – 
mówi Ramón Díaz Mendoza, prezydent 
klubu. Siedmiu członków rozpoczęło 
działania zaraz po powodzi, a w ciągu 
następnych dni do akcji dołączali się 
członkowie lokalnych społeczności. 
Rzeczy trafiły do mieszkańców El Colli 
na obrzeżach Guadalajary, ok. 20 minut 
samochodem od miejsca spotkań klubu. 
Była to jedna z 13 akcji zrealizowanych 
przez ten 17-osobowy klub w 2021 r. 
Ambitny program, który skupiał się na 
pomocy rdzennej ludności Wixárika, 
obejmował regularne dostawy żywności, 
wyposażenie dwóch szkół w dwanaście 
komputerów oraz kontynuację programu 
dożywiania bezdomnych.

Club of Fpo fpo Clubs of  
Grande Prairie

Club of  
Grande Prairie

Club of Fpo fpo fpo

Club of Fpo fpoClub of Zapopan 

607 951
zarejestrowanych 

hokeistów w Kanadzie
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Portugalia

Wykorzystując pandemiczny lockdown, sześcioro członków Rotary of 
Estoi Palace International zebrało tkaniny, igły i nici, aby wydziergać 120 
pluszowych misiów. W grudniu klub przekazał maskotki domowi dziecka 
i ośrodkowi dla osób z niepełnosprawnościami. – Covid zainspirował nas 
do tego, żeby znaleźć inne sposoby na pozyskiwanie funduszy – mówi 
prezydentka klubu, Shirley Dunne. – Dlatego nasi członkowie wpadli na 
pomysł robienia „Szczęśliwych misiów” na szydełku. Klub zebrał również ok. 
1900 dolarów na spełnienie „listy życzeń” beneficjentów.

Kambodża

Współpraca azjatyckich klubów 
umożliwiła Rotary Club of Phnom Penh 
realizację projektu, mającego na celu 
poprawę dostępu do edukacji młodym 
mieszkańcom Kambodży. Japoński Rotary 
Club of Osaka Central i tajwański Rotary 
Club of Taipei Yuanshan przekazały 
darowizny w wysokości 4 tys. dolarów, 
a Rotary Club of Phnom Penh Metro 
współpracował z wolontariuszami 
z organizacji pozarządowej Japan 
International Volunteer Centre, aby 
poprawić warunki w szkole podstawowej 
Osamaki w prowincji Siem Reap. – 
Placówka liczy 16 nauczycieli i 405 
uczniów, a największym problemem 
była niedostateczna liczba sal – wyjaśnia 
Michie Nishiguchi z klubu z Kambodży. 
W ramach remontu zoptymalizowano 
przestrzeń zajęciową, zmodernizowano 
instalację elektryczną oraz odświeżono 
ściany i podłogę. – Podczas prac lekcje 
odbywały się w przyszkolnym szałasie, 
co było wyjątkowo trudne, szczególnie 
podczas ulewnych deszczy – mówi 
Nishiguchi.

Tunezja

Rotaract Club of Tanit Carthage 
powtórzył w listopadzie swój 
niesamowity pokaz mody z 2019 
r., który skupiał się wokół młodych 
pacjentów oddziałów onkologicznych. 
Najnowsza edycja włączyła do pokazu 
również młode pacjentki, m.in. 
po amputacjach, chorobach skóry 
i z bliznami pooparzeniowymi. Kilkanaście 
uczestniczek wystąpiło w pałacu Ennejma 
Ezzahra w Sidi Bou Said w pokazie 
„Rac Mahlek” (PL: „Jesteś przepiękna”) 
w specjalnie przygotowanych strojach 
przed 150-osobową publicznością. 
– Celem projektu jest pokazanie tym 
kobietom, że pomimo różnic nadal są 
piękne i że są w stanie zrobić wszystko, 
czego zapragną – mówi Aziz Jouini, 
prezydent 24-osobowego klubu. 
Dziewięcioro organizatorów zadbało 
o każdy szczegół, od castingu, przez 
dekorację sali balowej, aż po zatrudnienie 
stylistów, wizażystów, muzyków 
i fotografów. Program sfinansowano 
z dochodów zebranych podczas jednej 
z uroczystych gali. – Rodzina jednej 
z modelek bardzo dziękowała nam za 
zrealizowanie marzeń córki o spacerze po 
czerwonym dywanie – mówi Jouini.

47%
populacji Kambodży

ma poniżej 24 lat

Około 1900 r.
zorganizowano pierwszy 
pokaz mody na wybiegu
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Wycieczki
Choć panoramę Houston zdominowały stal i szkło, to w mie-
ście znajduje się ponad 500 parków i terenów zielonych 
o łącznej powierzchni ponad 16 tys. hektarów. Gdy będziecie 
na Światowej Konwencji RI 2022 w Houston w dniach 4-8 
czerwca, skorzystajcie z jednej z wielu możliwości spędzenia 
czasu na powietrzu. Chcecie trochę poćwiczyć albo łyknąć 
świeżego powietrza? Żaden problem!
Niecałe 6 km na zachód od centrum znajdziecie Memorial 
Park – największy w Houston i prawie dwukrotnie większy 
od nowojorskiego Central Parku. Znajduje się na terenie 
dawnego obozu szkoleniowego z czasów I Wojny Światowej 
i oferuje prawie 50 km ścieżek, światowej klasy pole golfowe 
i inne obiekty sportowe. Znajdują się tam też houstońskie 
arboretum i centrum przyrodnicze, gdzie podczas spacerów 
możecie obserwować lokalną florę i faunę.
Bliżej centrum kongresowego Konwencji znajduje się Buffa-
lo Bayou Park, nazwany na cześć przecinającej go drogi wod-
nej. W parku możesz wypożyczyć kajak, kanadyjkę lub rower, 
aby podziwiać piękno zatoki lub odwiedzić Allen’s Landing 
– miejsce upamiętniające założenie Houston – czy kolonię 
nietoperzy pod mostem Waugh Bridge. W parku znajdują się 
liczne ogrody, tereny piknikowe i wielopoziomowy plac za-
baw – to idealne miejsce dla rodzin.
A jeśli wolisz popatrzeć, jak zawodowcy wyciskają z siebie 
siódme poty, to… świetnie! Komitet organizacyjny HOC za-
planował wyjścia na mecze Houston Dynamo (piłka nożna) 
i Houston SaberCats (rugby) – oba odbędą się 3 czerwca. Bi-
lety możecie kupić na www.houstonri2022.org/events.

Breakout sessions
Jednym z najważniejszych punktów Światowych Konwen-
cji RI jest szeroki wachlarz Breakout Sessions, czyli wykła-
dów i warsztatów pomiędzy sesjami plenarnymi prowa-
dzonych przez Rotarian, które dostarczają wielu inspiracji. 
Breakout Sessions podczas Światowej Konwencji RI w Ho-
uston w dniach 4-8 czerwca pomogą wam szlifować umie-
jętności liderskie oraz przedstawią pomysły na projekty, 
które wzmocnią wasze kluby od środka… i wiele więcej!
Spotkania dotyczą członkostwa, np. Building Your Club-
-Specific Membership Growth Plan (PL: Przygotowywanie 
planu rozwoju członkostwa pod twój klub), różnorodności 
i inkluzji – Eliminating Roadblocks to Diversifying Your 
Club (PL: Pokonywanie przeszkód na drodze ku inkluzyw-
nym klubom) czy elastycznym spotkaniom – What’s the 
Hype About Hybrid Meetings? (PL: O co chodzi z tymi spo-
tkaniami hybrydowymi?).
Sesje skupiające się na służbie rotariańskiej poruszą te-
maty, m.in. porad, mających na celu skuteczną realizację 
projektów oraz przygotowania konkretnych przedsięwzięć, 
np. założenie grupy przeciwdziałającej nałogom. Będziecie 
mogli też posłuchać, jak rozszerzyć możliwości waszego 
klubu. Nie omińcie tych Breakout Sessions: Designing Re-
sults-Oriented Service Projects, Organize a Local Addic-
tion Prevention Activity, Enhance Your Club’s Impact and 
Reach Through Rotary Community Corps.
Możecie też dowiedzieć się, jak angażować młodych lide-
rów, jak dzielić się z innymi swoją rotariańską przygodą 
oraz jak sprawdzić, w jakim kierunku zmierza nasza orga-
nizacja.
Breakout Sessions odbywają się w dniach 6-8 czerwca. Re-
jestracja nie jest wymaga. Liczba miejsc ograniczona - de-
cyduje kolejność pojawienia się na sali.
John M. Cunningham

Światowa Konwencja
RI 2022 w Houston
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Dowiedz się więcej o Światowej Konwencji RIi zarejestruj się na
convention.rotary.org

Panorama Houston

Breakout Sessions zawsze dostarczają Rotarianom wielu inspiracji



Łączniczka

Prezydentka-
Elektka
Jennifer Jones 
wprowadzi 
Rotary
w barwną 
i zróżnicowaną 
przyszłość
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Biuro Prezydentki-Elektki Jenni-
fer Jones w światowej siedzibie RI 

w Evanston wygląda inaczej niż biura 
jej poprzedników, ale wcale nie wyni-
ka to z faktu, że już 1 lipca zostanie ona 
pierwszą kobietą, która stanie na czele 
Rotary. Na ścianie wisi prezent od przy-
jaciela – mapa-zdrapka, na której Jones 
będzie zaznaczać każdy cel swoich rota-
riańskich podróży w ciągu najbliższych 
dwóch lat. Spotkaliśmy się z nią we 
wrześniu, na dwa miesiące przed obję-
ciem przez nią stanowiska Elektki, a na 
mapie odkryte było jedynie Chicago. 
Wiele podróży musiała odwołać przez 
wzrost liczby zachorowań na Covid. Jo-
nes jest jedyną osobą na 18. piętrze One 
Rotary Centre. Poza jej biurem nie sły-
chać dzwonienia telefonów ani stukania 
w klawisze klawiatury. W sali posiedzeń 
zarządu RI można by fikać koziołki 
i nikt nic by nie zauważył.

John przywitała się łokciami z redak-
torką Dianą Schoberg i redaktorem Go-
effreyem Johnsonem, po czym zaczęli 
omawiać szczegóły jej kadencji. – Jeśli 
ujrzysz, jak bardzo Rotary może wpłynąć 
na otaczający nas świat, zobaczysz wię-
cej niż same kluby – mówi Jones. – Zoba-
czysz cały ruch.

Jones jest prezeską i dyrektorką gene-
ralną Media Street Productions Inc. 
w Windsor, Ontario, gdzie jest również 
członkinią Rotary Club od Windsor-
-Roseland. Jej mąż, Nick Krayacich, 
jest byłym prezydentem RC of La Salle 
Centennial i został świeżo wybrany na 
Gubernatora Nominata Dystryktu 6400. 
Specjalnością firmy Jones są produk-
cje radiowe i telewizyjne dla organizacji 
non-profit i korporacji oraz programy na 
żywo.

Podczas swojej kadencji chce wykorzy-
stać swoje doświadczenie do wzmocnie-
nia wizerunku Rotary na świecie. Jones 
planuje „Imagine Impact Tour”, podczas 
którego zaprezentuje kilka projektów na 
szeroką skalę w ramach każdego z obsza-
rów podstawowej działalności rotariań-
skiej. – To może być sposób na zwięk-
szenie liczby członków – mówi. – Gdy 
ludzie o podobnych poglądach usłyszą 
o naszych akcjach, na pewno będą chcieli 
do nas dołączyć.

Jones jest w Rotary od 1996 r. i odegra-
ła istotną rolę w rebrandingu organi-
zacji, pełniąc funkcję przewodniczącej 

Zespołu Doradczego ds. Wzmocnienia 
Rotary (Strengthening Rotary Advisory 
Group). Jest też współprzewodniczącą 
komitetu Endo Polio Now Countdown 
to History Campaign Committee, które-
go celem jest zebranie 150 mln dolarów 
na rzecz walki z polio. Poprowadziła też 
wirtualny teleturniej #RotaryResponds 
w 2020 r., podczas którego zbierano 
fundusze na pomoc krajom walczącym 
z pandemią. Show obejrzało ponad 65 
tys. osób.

Poważne tematy – takie jak poprawa 
wizerunku Rotary i wysiłki Jones w za-
kresie inkluzji i różnorodności – prze-
tyka rozmowa o urokach serialu „Gol-
den Girls” (PL: „Złotka”) z lat 80. (Jones 
podkreśla, że poruszane w nim kwestie 
są nadal aktualne) oraz o imprezach ta-
necznych (Jones zaczyna podrygiwać, 
gdy tylko usłyszy muzykę). Pod koniec 
naszej rozmowy Jones otrzymuje krótki 
SMS od swojego taty: „Zdałem”. Osiem-
dziesięciolatek wciąż pracuje i informu-
je córkę o pomyślnie ukończonym egza-
minie zawodowym.

- Jest przeuroczy – mówi z uśmiechem. 
Kilka dni wcześniej wysłał jej wiado-
mość z serduszkiem i pytaniem: „Jak 
tam naprawianie świata?”. Jones wie, że 
może iść pewnym krokiem w przyszłość, 
bo ma za sobą swoją rotariańską rodzinę.

Będziesz pierwszą kobietą na czele 
Rotary. Co to oznacza dla całego RI?

Kiedy już zostałam wybrana, to wszyscy 
zaczęli „chodzić” po naszym wirtual-
nym pokoju i zastanawiać się nad tym, 
co padło podczas wstępnych rozmów. 
Nie raz podkreślano, że zostałam wy-
brana ze względu na moje kwalifikacje, 
a nie płeć i nigdy nie myślałam, jako-
by płeć była dla mnie najważniejszym 
czynnikiem. Uważam jednak, że dla RI 
była to wyjątkowo istotna chwila. Róż-
norodność i inkluzja są ważne nie tylko 
dla Rotary, ale dla całego świata. Moż-
liwe, że do mojej nominacji doszło we 
właściwym czasie.

Gdy wygłaszałam przemówienie pod-
czas Wirtualnej Konwencji RI w 2021 
r., wspomniałam o mojej 10-letniej sio-
strzenicy. Dostałam od niej rysunek, na 
którym napisała: „Lepiej być innym. Je-
stem inna”. Tak bardzo mi się to spodo-
bało, że właśnie tymi słowami zakończy-
łam moją przemowę. Nie powinniśmy 

przepraszać za to, że jesteśmy inni, bo to 
różnorodność jest jedną z podstawowych 
wartości, które należy celebrować… 
a nam zrozumienie tego zajęło po prostu 
117 lat.

Czym dla Rotary jest różnorodność?

Rotariański świat jest zróżnicowany, ale 
jak wyglądają nasze kluby, nasze najbliż-
sze otoczenie? To zróżnicowanie myśli, 
wieku, kultur, płci i powołania stanowią 
naszego asa w rękawie i pozwalają roz-
wiązywać problemy, z którymi inni nie 
mogą sobie poradzić. Różnorodność po-
winna być naszym kalejdoskopem do-
świadczeń, przez który patrzymy na ota-
czający świat.

Niektóre kluby powiedzą: „Nie, dzięki. 
My już jesteśmy wystarczająco różno-
rodni”. Może to i prawda. Może nie. Ale 
myślę, że właśnie ta wiekopomna chwila 
umożliwia nam realnie przybliżyć świa-
tu ideę różnorodności. Jesteśmy organi-
zacją apolityczną i świecką, mamy więc 
możliwość prowadzenia tego dialogu 
w bezpiecznej przestrzeni pełnej wza-
jemnego szacunku.

W jaki sposób zredefiniujesz funkcję 
prezydenta/prezydentki Rotary?

Raczej nie patrzę na to stanowisko z per-
spektywy zmian, ale tego, jak nasza or-
ganizacja wpisuje się we współczesną 
kulturę i panujący klimat. Jak możemy 
proaktywnie tworzyć lepszą przyszłość?

Być może nastąpi zmiana w zakresie 
tego, do jakich grup demograficznych 
chcemy dotrzeć. Możliwe, że będziemy 
musieli być bardziej autentyczni. Jeśli 
chcemy zaprosić do Rotary więcej ko-
biet, a nasze dotychczasowe działania 
nie przynosiły rezultatów, może warto 
spojrzeć w przyszłość i powiedzieć so-
bie: „Skoro ona może, to i ja mogę”. A jeśli 
zależy nam na młodszych członkach, to 
sami musimy wykazywać się zaintere-
sowaniem względem młodszych ludzi. 
Musimy pokazać im istotę Rotary z ich 
perspektywy i zapewnić możliwość re-
alizacji projektów, w które sami będą 
chcieli się zaangażować.

Najważniejszą rzeczą, którą wnoszę na 
to stanowisko nie jest płeć, a komuni-
kacja – sposób, w jaki kontaktujemy się 
z różnymi członkami naszej rotariań-
skiej rodziny oraz zrozumienie tego, że 
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dobrze jest być innym i że nie zmienia to 
tego, kim naprawdę jesteśmy. Nie da się 
zmienić naszego DNA. Nasze wartości 
nadal pozostaną takie same i nigdy nie 
wyjdą z mody. Ale czy moglibyśmy spoj-
rzeć na otaczający świat z nieco innej 
perspektywy?

Dokonałaś podziału na młodych 
członków i młodych myślicieli. O co 
chodzi?

Chyba każdy chociaż raz spotkał starego 
25-latka i każdy przynajmniej raz rozma-
wiał z młodym 86-latkiem. Młodych my-
ślicieli można znaleźć w każdym zakątku 
świata.

Bycie człowiekiem czynu stanowi kwin-
tesencję joie de vivre’u. Wychodzimy do 
ludzi. Działamy. I właśnie o to mi chodzi, 
gdy mówię o młodych myślicielach. Je-
steśmy ludźmi, dzięki którym w naszych 
społecznościach – dzieje się!

Mamy wyjątkową okazję ku temu, aby 
skorzystać z czegoś, co nazywam „men-
toringiem wzajemnym”.

Czasami to nasze doświadczenie poma-
ga nam wymyśleć coś niezwykłego, ale 
czasami udaje się to komuś, komu nie 
powiedziano, że konkretne rzeczy nale-
ży robić w określony sposób. Najmłodsi 
członkowi naszej organizacji dają mi 
nadzieję na to, że możemy spojrzeć na 
świat świeżym okiem, że możemy stale 
się rozwijać.

To będzie spore uogólnienie, ale jeśli 
masz jakiś pomysł i przedstawisz go Ro-
taractorom, to oni w ciągu kilku dni wy-
myślą, jak wprowadzić go w życie. Ruszą 
z akcją na mediach społecznościowych, 
znajdą partnerów, zrobią naprawdę 
sporo – i zadziałają bardzo szybko. A co 
zrobimy my, Rotarianie? Stworzymy ko-
mitet i będziemy organizować spotkania. 
Bardzo wiele spotkań.

Nie chodzi mi to, żeby lekceważyć wszel-
kiego rodzaju przemyślenia i planowa-
nie; pozwoliłam sobie nieco zażartować. 
Ale biurokracja może czasem doprowa-
dzić do zastoju, który wywoła frustrację 
u wielu osób.

Młodzi ludzie są dla nas szansą, bo 
wszystko, co robią – robią inaczej. I my-
ślę, że właśnie tego możemy się od nich 
nauczyć.

Z natury jesteś gawędziarką. Jak 
rozpoczniesz swoją kadencję?

Pozbędę się tego, co nas ogranicza.

„Rotary bez granic” - to motto twojej 
kadencji, zgadza się?

Tak jest. „Rotary bez granic”. „Imagine 
Rotary”.

Jak na nie wpadłaś?

Chcę, aby ludzie pomyśleli o tym, co chcą 
osiągnąć, a następnie – aby poprzez swo-
ją rotariańską służbę mogli te cele zreali-
zować. Dzięki Rotary wiele możliwości 
jest na wyciągnięcie ręki, ale musimy 
postarać się, aby skupiać naszą energię 
na działaniach, które mogą wprowadzić 
realne zmiany w naszych życiach. Naj-
wspanialszą chwilą dla Rotarianina jest 
moment, gdy powie: „Mam pomysł!”, 
a potem podzieli się nim z innymi, aby 
wspólnie zastanowić się nad sposobem 
jego realizacji. Chcę dodać wszystkim 
odwagi, abyśmy mogli przełamywać ba-
riery i pokonywać granice; abyśmy wszy-
scy mogli realizować nasze marzenia 
o lepszym świecie – w końcu jest on na-
szym domem.

Na czym polega bycie współczesnym 
liderem i jak twój styl przywództwa 
wpisuje się w ten szablon?

Przez ostatnie dwa lata mogliśmy do-
kładnie przyjrzeć się temu, co chcemy 
zachować i co jest dla nas ważne, a co sta-
nowi jedynie balast, którego musimy się 
pozbyć. Teraz powinniśmy zastanowić 
się nad tym, jak działać bardziej auten-
tycznie. Jak być prawdziwym i szczerym 
wobec samego siebie oraz w kwestii tego, 
co chcemy robić, z kim chcemy spędzać 
czas i jak możemy pracować nad tym, by 
lepiej się nawzajem wspierać – nie tyl-
ko jako przyjaciele czy sąsiedzi, ale jako 
cała ludzkość.

Jakie są twoje mocne i słabe strony?

Jestem dumna z bycia łącznikiem. Lubię 
łączyć ludzi z doświadczeniami i chciała-
bym sprawdzić, jak mogę to wykorzystać. 
Myślę, że moją mocną stroną na pewno 
jest umiejętność komunikacji i szukania 
sposobów na to, jak zrobić coś nieco ina-
czej. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby 
każdy rozumiał, na czym polega bycie 
częścią Rotary. Można to zakomuniko-

wać na wiele sposobów – nie tylko wy-
syłając e-mail. Chciałabym, aby ludzie 
zaczęli sami chcieć dowiadywać się tego, 
co dzieje się w naszej organizacji.

Jednym z moich planów jest nadawanie 
na żywo zaraz po zebraniach zarządu. 
Chcę mówić ludziom o tym, co robi ich 
organizacja; chcę, żeby byli na bieżąco. 
„Najświeższe wiadomości prosto z 18. 
piętra z Evantston i co to oznacza dla 
twojego klubu!”. Czy to się uda? Chcę 
wykorzystać nieco nowsze narzędzia. 
Podczas moich podróży będę nagrywać 
moją kamerką GoPro i budować moją 
kadencję w terenie. Chcę pokazywać 
innym, co przed chwilą zobaczyłam i co 
usłyszałam.

Słabe strony… Równowaga. Staram się 
dbać o siebie – dobrze się odżywiać, ćwi-
czyć, znajdować czas dla najbliższych. 
Ale nie zawsze mi się to udaje. Tu nawią-
zuję do naszej rozmowy na temat pande-
mii. Każdy miał wtedy okazję na chwilę 
zapauzować. Czasami dajemy z siebie 
1000%, żeby osiągnąć cel, podczas gdy 
może się okazać, że wybraliśmy zupełnie 
niewłaściwe podejście. Będziemy silniej-
si, jeśli zadbamy o samych siebie. Myślę, 
że właśnie tego nauczyła nas pandemia… 
a przynajmniej mnie.

Jedną z moich cech, z której zawsze by-
łam dumna, jest to, że nie nawalam. Ale 
wreszcie chyba dotarło do mnie, że każdy 
może sobie pozwolić na potknięcia.

Ludzie korzystają z wielu kanałów komu-
nikacji: z maili, SMS-ów, WhatsAppa, Fa-
cebooka, LinkedIna, Twittera… Oba moje 
telefony dzwonią w zasadzie nieustannie. 
Istne szaleństwo! Dlatego dałam sobie 
przyzwolenie na okazjonalne odcięcie tej 
„informacyjnej pępowiny”. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że komunikaty napływają 
bez przerwy, ale muszę też żyć tu i teraz. 
Mogłabym być online całą dobę, ale to ni-
komu nie wyszłoby na dobre.

Jesteś znana z witania się na misia. 
Co zastąpi typowy uścisk?

To trudne pytanie. Stykanie się łokciami 
z pewnością będzie musiało na jakiś czas 
stanowić substytut przytulania z okazjo-
nalnym żółwikiem tu i ówdzie. Na uści-
ski trzeba będzie jeszcze poczekać.

Rozmawiała Diana Schoberg
Zdjęcia: Monika Łozińska
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Rotarianka Anna Kaczmarczyk z RC Zamość Ordynacki w jednym z magazynów 
polskiego Dystryktu w trakcie przygotowywania kolejnych darów dla Ukrainy

Skoordynowana pomoc
dla Ukrainy

Sytuacja w Ukrainie i na granicy pol-
sko-ukraińskiej z dnia na dzień jest 

coraz trudniejsza. Coraz więcej miesz-
kańców Ukrainy ucieka do Polski. Na 
dziś szacuje się, że już ponad 3 mln 
uchodźców trafiło do Polski. 
Polscy Rotarianie nie pozostają obo-
jętni na krzywdę narodu ukraińskiego 
i wspierają wszelkie działania zarówno 
w Ukrainie, na przejściach granicznych 
i w Polsce. 
Jak podkreśla Gubernator polskiego 
Dystryktu 2231 Wojciech Wrzecion-
kowski:
- Dramatyczne wydarzenia w Ukrainie 
przepełniają bólem nasze serca. Potę-
piamy stanowczo zbrodnicze działania 
wojenne Rosji wobec narodu ukraiń-
skiego. Przez 16 lat rozwijaliśmy razem 
z Ukrainą Dystrykt 2230 i zapisaliśmy 
wspólnie wiele kart rotariańskiej histo-

rii. Polskie kluby Rotary nadal utrzymują 
partnerskie relacje z klubami ukraiński-
mi i mają tam wielu przyjaciół. Teraz te 
kontakty nabierają szczególnego znacze-
nia, odnawiają się i wzmacniają. 
- Ludzie, którzy zdecydowali się na 
ucieczkę, potrzebują naszej pomocy 
i wsparcia. Opiekujemy się nimi, organi-
zujemy pobyt lub transport. Cały świat 
nie pozostaje obojętny na krzywdę nie-
winnych ludzi. – dodaje Ryszard Łuczyn.

Główny koordynator i grupa 
zadaniowa
Pomoc polskiego Dystryktu jest zorga-
nizowana i dobrze koordynowana.  Gu-
bernator Wojciech Wrzecionkowski 
wyznaczył koordynatora ds. pomocy 
dla Ukrainy. Ryszard Łuczyn z RC Za-
mość Ordynacki, krajowy koordynator 
Komitetów Międzynarodowych ICC 

i wieloletni przewodniczący ICC Pol-
ska-Ukraina jest odpowiedzialny za 
zaangażowanie rotariańskie w pomoc 
uchodźcom jak i za pomoc tam wysyłaną 
i jest w stałym kontakcie z naszymi przy-
jaciółmi w Ukrainie.
W związku z tym, że na Ukrainę wysy-
łane są także środki i sprzęt medyczny 
Gubernator powołał także w Dystrykcie 
koordynatora ds. medycznych. Został 
nim dr Łukasz Grabarczyk z RC Olsztyn.
Gubernator Wojciech Wrzecionkowski 
powołał także grupę zadaniową do cen-
tralnego koordynowania działań huma-
nitarnych wszystkich polskich klubów 
Rotary. W poszczególnych regionach 
naszego dystryktu Gubernator desygno-
wał Regionalnych Przedstawicieli Gu-
bernatora w osobach: Leszek Zdawski 
– Pomorze Zachodnie, Piotr Lis – Pomo-
rze Gdańskie, Andrzej Jelec – Warmia 
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i Mazury, Janusz Koziński – Mazowsze 
i Podlasie, Janusz Niewiadomski – Ku-
jawy i Pomorze Południowe, Zbigniew 
Dziedzic – Podkarpacie, Tomasz Koro-
ścik – Ziemia Łódzka, Tadeusz Karwat-
ka – Wielkopolska i Ziemia Lubuska, 
Wojciech Zipser – Dolny Śląsk, Wiesław 
Adamczyk – Małopolska, Śląsk i Kielce, 
Dariusz Matosiuk – Ziemia Lubelska. 
Kluby i Rotarianie kontaktują się bezpo-
średnio z tymi osobami. Od nich otrzy-
mują szczegółowe informacje na temat 
zgłoszonych przez naszych przyjaciół 
w Ukrainie potrzeb. Do nich można rów-
nież zgłaszane są wszystkie inicjatywy 
i potrzeby pozyskane w trybie indywidu-
alnych kontaktów od naszych rotariań-
skich sióstr i braci z Ukrainy.

Pomoc indywidualna i punkt 
wydawania darów 
Z uwagi na to, że wpływa wiele maili 
i wiadomości z informacjami, że ktoś 
gdzieś utknął i potrzebuje pomocy, koor-
dynatorką indywidualnej pomocy dla ro-
dzin rotariańskich, ich przyjaciół i osób 
przez nich poleconych została powołana 
Krystyna Baj Pawluk z RC Gorzów Wiel-
kopolski. Krystyna w razie potrzeby or-
ganizuje dalszy etap podróży dla osób, 
które chcą się przedostać do Europy Za-
chodniej lub Skandynawii, do konkret-
nych miejsc, gdzie mają znajomych lub 
rodziny.
Dzięki uprzejmości właścicieli galerii 

handlowej Revia Park przy ul. Lubelskiej 
40 w Zamościu, Rotarianie uruchomili 
i prowadzą punkt, w którym uchodźcom 
z Ukrainy bezpłatnie przekazywane są 
potrzebne im przedmioty. Są to głów-
nie odzież, żywność, środki czystości 
i zabawki. Dostawami do tego miejsca 
zajmują się Andrzej Górski, Klaudia Gór-
ska-Litaszewska i Anna Karczmarczyk. 
Na miejscu nad wszystkim czuwa Halina 
Bednarz. 

Współpraca międzynarodowa
Zbierane są także konkretne propozycje 
otrzymywane z zagranicy od Rotarian lub 
za pośrednictwem Rotarian z ofertą przy-
jęcia uchodźców. Informacje te przeka-
zywane są do Asystentów Gubernatora, 
przewodniczących komitetów ICC oraz 
klubów. Informacje te trafiają do Guberna-
tora Elekta Piotra Jankowskiego z RC Ko-
szalin, który w imieniu naszego dystryktu 
koordynuje współpracę międzynarodową. 
- Pomoc płynie praktycznie z całego 
świata. Cały czas transportowane są dary 
do Ukrainy. Obecnie czekamy na 300 ze-
stawów do uzdatniania wody z Wielkiej 
Brytanii, które mają być wysłane do Mi-
kołajewa, bo to miasto zostało bez wody. 
Wysłany został do nas także transport 
z namiotami typu shelter z Kanady. Je-
den taki namiot daje schronienia dla 8 
osób. Transportem lotniczym dotarło do 
nas trzydzieści palet z posiłkami gotowy-
mi do spożycia. Cały czas coś się dzieje. 

23 kwietnia z Krakowa na Teneryfę wy-
leciała grupa 122 uchodźców z Ukrainy, 
głównie matek z dziećmi z Ukrainy. Było 
to możliwe dzięki współpracy z RC Puer-
to de la Cruz oraz Fundacji „Canarias dla 
dzieci z Czarnobyla”. – informuje Guber-
nator Elekt Piotr Jankowski.  

Zakwaterowanie
Oferty zakwaterowania, które wpływa-
ją od Rotarian z całej Polski koordynuje 
Prezydent RC Elbląg Centrum Ilona No-
wacka. Do tej pory udało się znaleźć za-
kwaterowania dla ponad 2 tysięcy osób. 
- Boimy się, że nadchodzi ten moment, 
w którym możliwości przyjmowania 
uchodźców przez polskich Rotarian zo-
staną wyczerpane - mówi Ilona. 

Odbiór i transporty darów 
do Ukrainy
Rotarianie z innych krajów pomagają 
nam, przekazując środki finansowe, or-
ganizując dostawy niezbędnych darów 
czy pomagając uchodźcom wojennym, 
którym udało wydostać się z kraju. 
Jak relacjonuje Andrzej Górski z RC 
Zamość Ordynacki, odpowiedzialny za 
logistykę magazynów Dystryktu 2231 
Polska:
- Dary które do nas przyjeżdżają a także 
te które kupujemy ze środków nam prze-
kazanych, są sukcesywnie transportowa-
ne do Ukrainy. Otrzymaliśmy transporty 
darów m. in. z Niemiec, Portugali, Anglii, 
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Rotarianie z RC Olsztyn podczas pakowania darów dla mieszkańców Ukrainy przebywających w Ostróda Camp
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Szwecji, Danii, USA, Włoch. Łącznie 
wysłaliśmy już ok. 200 ton potrzebnych 
artykułów. Wśród darów były m. in. 
żywność, środki medyczne, czystości, 
higieniczne, odzież, obuwie, komplety 
pościeli (kołdra, poduszka, prześciera-
dło, poszewki), 500 sztuk śpiworów (2 
tony) a także kuchnia polowa, 2 pralki, 2 
kuchenki elektryczne, kuchenka mikro-
falowa czy 40 tysięcy sztuk naczyń jed-
norazowych. 

Środki finansowe i ich wykorzy-
stanie
Na konto pomocowe polskiego Dystryk-
tu – jest to konto RC Zamość Ordynacki, 
trafiają środki finansowe które są suk-
cesywnie zagospodarowywane zarówno 
na rzecz pomocy kierowanej do Ukrainy 
a także dla przebywających w Polsce 
uchodźców. 
- Działamy obecnie na wielu płaszczy-
znach, aby jak najbardziej sprawnie 
i trafnie nieść pomoc dla Ukrainy. Na 
koncie RC Zamość Ordynacki gromadzo-
ne są środki finansowe. Zosytały przygo-
towane także platformy do aplikowania 
o środki i Zarząd Dystryktu decyduje 
o konkretnych projektach klubowych 
które wspieramy.  Wśród wybranych 
i już realizowanych przez polskie klu-
by projektów są m. in. wyposażenie dla 
szpitali w Ukrainie, wsparcie dotyczące 
wyżywienia i zakwaterowania uchodź-
ców a także wyposażenia w sprzęty 
i akcesoria pomieszczeń dla uchodźców 
na pobyt o charakterze długofalowym, 
wsparcie psychologiczne, finansowanie 
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Dzięki wspaniałej współpracy Rotarian z RC Portland Metropolitan i RC Biała Podlaska zakupiona 
karetka i 4 agregaty prądotwórcze dużej mocy trafiły do Ukrainy i zostały odebrane przez członków 
RC Równe

Rotarianie z RC Lublin Centrum wysłali  dla szpitala polowego w Ukrainie sprzęt medyczny o wartości 
ok. 1,5 mln. zł. Szybka finalizacja była możliwa dzięki środkom pieniężnym otrzymanym z Rotary 
District 7870 New Hampshire z Vermont z USA a także zaangażowaniu wielu życzliwych osób 
którym nie jest obojętny los Ukrainy

100 kompletów pościeli (poduszki, kołdry, pościele), które pojechały 
z Zamościa do szpitala w Łucku

Rotarianie z RC Gorzów Wlkp. ze wsparciem RC Schwedt, Niemcy i RC 
Fairview Heights, Il. z USA oraz środków z grantu DPP zakupili ponad 
200 par butów dla kobiet i dzieci przebywających w dwóch punktach 
recepcyjnych w Gorzowie Wlkp. 
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kursów adaptacyjnych i podstaw języ-
ka polskiego dla uchodźców, pomoc dla 
niepełnosprawnych ukraińskich dzieci 
z problemami wzrokowymi, którym trze-
ba stworzyć miejsca do pobytu i nauki, 
zakup butów dla matek z dziećmi, zaku-
py leków dla uchodźców przebywających 
w Polsce. RC Zamość Ordynacki przygo-
towuje także dwutygodniowe wakacyjne 
pobyty rehabilitacyjne dla dzieci z Ukra-
iny w ramach prowadzonej od kilku lat 
akcji „Zdrowie dzieci z Ukrainy” – rela-
cjonuje Gubernator Dystryktu 2231 Pol-
ska Wojciech Wrzecionkowski.
Jak zauważa Ryszard Łuczyn (RC Za-
mość Ordynacki), koordynator pomocy 
na rzecz Ukrainy:
- Ostatnio jedna z fundacji przesłała nam 
10 tys. Euro i samochód z odzieżą, ale 
niestety okazało się, że są to rzeczy uży-
wane. Przy tej okazji chcę podkreślić, że 
przyjmujemy tylko nowe rzeczy. 

Pomoc klubów i Rotarian
Ukraińcy uchodźcy znajdują także 
schronienie u polskich Rotarian.
-  2 marca 2022 roku pierwszych 40 
uchodźców pojechało do klubów szcze-
cińskich. 7 marca 2022 roku kolejne 26 
osób pojechało do klubów trójmiejskich. 
W międzyczasie zapewniliśmy transport 
w dalszym przemieszczaniu się po kraju 
lub za granicą dla około 600 osób. – rela-
cjonuje Ryszard Łuczyn.
Wielu Rotarian gości prywatnie uchodź-
ców z Ukrainy. Jest to duża liczba w skali 

kraju. Szacujemy, że pod opieką Rotarian 
przebywa obecnie ponad 2 tysiące osób. 
Praktycznie każdy z polskich klubów 
organizuje pomoc dla uchodźców docie-
rających w poszczególne rejony Polski. 
Kluby i indywidualni Rotarianie przyj-
mują do siebie uchodźców, organizują 
zbiórki darów lub pomagają w ich sorto-
waniu, kupują wyposażenie do adopto-
wanych dla uchodźców mieszkań, kupują 
jedzenie, środki czystości i higieny osobi-
stej, leki, opłacają wynajem mieszkań lub 
hoteli, przygotowują posiłki dla uchodź-
ców, organizują wydarzenia kulturalne, 
podczas których zbierane są środki na 
konkretne cele związane z pomocą dla 
uchodźców. Reagują na wszelkie potrze-
by tych zagubionych i przestraszonych 
okrutną wojną ludzi. 

Podziękowanie 
Zarząd polskiego Dystryktu oraz zespół 
koordynujący pomoc dla Ukrainy, ser-
decznie dziękuje za wszystkie te – jakże 
ważne – działania. Wszystkim, którzy 
w różny sposób, ale zawsze z wielkim 
sercem i zaangażowaniem włączyli się 
w pomoc dla naszych przyjaciół z Ukra-
iny należy się ogromny szacunek.
- Służba ponad własne interesy i bezin-
teresowna pomoc Rotarian przynoszą 
już konkretne efekty. Dzięki naszym 
wspólnym działaniom kolejne grupy 
uchodźców, przede wszystkim kobiet 
i dzieci, znajdują bezpieczne schronie-
nie w różnych częściach Polski. Od-

bieramy kolejne transporty z pomocą 
humanitarną. Składujemy je czasowo 
w wynajętych magazynach i przekazu-
jemy dalej na Ukrainę. Bezcenny jest 
wysiłek naszych Rotarianek i Rotarian 
z klubów leżących blisko granicy z Ukra-
iną. Oni są na pierwszej linii działań. Je-
steśmy również dumni z działań wszyst-
kich klubów, które w przeróżny sposób 
i w różnej skali pomagają uchodźcom. 
– podsumowuje Gubernator Wojciech 
Wrzecionkowski. 

Apel o wpłaty
Ponieważ polskie kluby osiągnęły już swo-
je limity finansowe, polski dystrykt apeluje 
także do klubów zagranicznych o przeka-
zywanie darowizn na rzecz RC Zamość 
Ordynacki. To ten klub koordynuje akcję 
całego polskiego Dystryktu 2231. 
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Rotariański punkt pomocy dla uchodźców działa w galerii handlowej Revia Park przy ul. Lubelskiej 40 w Zamościu
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Wszelkie wpłaty finansowe pro-
simy kierować na konto:
RC Zamość Ordynacki ul. Lubelska 
36A, lok.10, 22-400 Zamość
Nr. konta bankowego
dla przelewów w PLN: 78 1090 2590 
0000 0001 3763 5773
dla przelewów zagranicznych: PL78 
1090 2590 0000 0001 3763 5773 
SWIFT/BIC – WBKPPLPP.
Z dopiskiem „POMOC DLA UKRA-
INY”
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Seminarium ICC w Krakowie
22 i 23 kwietnia 2022 roku w Krakowie 
odbyło się seminarium Inter Country 
Committees naszego Dystryktu. Spotka-
nie było okazją do podsumowania działań 
poszczególnych komitetów międzykrajo-
wych. Prezentacje przedstawili kolejno: 
PDG Barbara Pawlisz (ICC Polska-Szwe-
cja, RC Sopot International), Anna Stawi-
kowska (ICC Polska-Izrael, RC Toruń), 
Monika Kobylińska (ICC Polska-Niemcy, 
RC Sopot International), Zbigniew Ro-
gowski (ICC Polska-Czechy-Słowacja, 
RC Katowice), Tomasz Wyrozumski (ICC 
Polska-Szwajcaria-Lichtenstein, RC 
Kraków Wyspiański), Stanisław Andrze-
jewski (ICC Polska-Litwa, RC Bartoszy-
ce-Lidzbark Warmiński), Hasan Ciftci ( 
ICC Polska-Turcja, RC Gdańsk Centrum), 
Zbigniew Dziedzic (ICC Polska-Węgry, 
RC Jarosław). Andrzej Just (RC Wrocław 
Panorama), bardzo ciekawie przedstawił 
plan tworzenia ICC Polska-Nigeria. Spra-
wozdania przewodniczących komitetów 
zakończył Ryszard Łuczyn (ICC Polska-
-Ukraina, RC Zamość Ordynacki) – zosta-
ły przedstawione aktualne działania i pla-
ny związane z pomocą dla Ukrainy.
Ważnym wydarzeniem tego spotkania 
było uroczyste podpisanie karty czarte-
rowej ICC Polska-Hiszpania. Kartę pod-
pisali: Sergio Aragón, Przewodniczący 
ICC Hiszpania-Polska, PDG 2202, RC 
Barcelona Diagonal, Piotr Jankowski, 

Przewodniczący ICC Polska-Hiszpania, 
DGE 2231, RC Koszalin oraz Ryszard Łu-
czyn, Krajowy Koordynator Komitetów 
Międzykrajowych, D-2231, RC Zamość 
Ordynacki.
PDG Sergio Aragón jako przewodniczą-
cy komitetu reprezentuje wszystkie trzy 
dystrykty Hiszpanii (2201, 2202, 2203). 
Swoją obecnością zaszczyciła Prezy-
dent RC Barcelona Alba, Joanna T. Taha, 
D-2202.
Udział w seminarium wzięli: PDG An-
drzej Ludek, RC Warszawa City, DGN 
Marek Wcisło, RC Kraków Wawel, PDG 
Janusz Potępa, RC Kraków Wawel, Jani-
na Modelska-Zielonka, RC Kraków Nie-

połomice, Grażyna Dzwonnik, RC Chełm, 
Małgorzata Radziejowska, RC Kraków 
Wyspiański, Przedstawiciel Gubernato-
ra Wiesław Adamczyk, RC Kraków Wy-
spiański, Prezydent RC Zamość Ordynac-
ki Dariusz Marciniewicz, Past Prezydent 
RC Zamość Ordynacki Andrzej Górski, 
Zdzisław Wójcik, RC Zamość Ordynacki.
Gospodarzem seminarium był RC Kra-
ków Wyspiański, reprezentowany przez 
Prezydent Martynę Nowakowską, której 
dziękuję za organizację tego wyjątkowego 
wydarzenia.
Ryszard Łuczyn, Przewodniczący Ko-
mitetów Międzykrajowych, RC Za-
mość Ordynacki

Na fot. od lewej: DGE Piotr Jankowski, Przewodniczący ICC Polska-Hiszpania, RC Koszalin. Sergio Aragón, Przewodniczący ICC Hiszpania-Polska, 
PDG 2202, RC Barcelona Diagonal,  Prezydent RC Barcelona Alba, Joanna T. Taha, D-2202 i Ryszard Łuczyn, Krajowy Koordynator Komitetów 
Międzykrajowych, D-2231, RC Zamość Ordynacki

Ważnym wydarzeniem tego spotkania było uroczyste podpisanie karty czarterowej ICC Polska-
Hiszpania
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Po dwuletniej przerwie w semina-
riach stacjonarnych, ponownie 

w Łodzi, w dniu 19 marca, odbyło się 
Seminarium Szkoleniowe (PETS) dla 
Prezydentów i Sekretarzy Elektów oraz 
Oficerów Dystryktu kadencji 2022-2023 
a także alumnów Rotary, Rotaractorów 
i Interactorów. Celem szkolenia było 
przygotowanie Oficerów do pełnienia 
obowiązków w nadchodzącej kadencji, 
wzmocnienie więzi jako zespołu liderów, 
nawiązanie przyjaźni oraz dyskusja nad 
rozwojem i wizją Rotary w przyszłości.
Po odegraniu hymnu Rotary Internatio-
nal, Trener Dystryktu Angelika Przeź-
dzięk (RC Warszawa Józefów) otworzyła 
Seminarium i powitała gości. Prezenta-
cji Gubernatora Elekta Piotra Jankow-
skiego (RC Koszalin) dokonał Sławomir 
Nowosadko z RC Koszalin, a następ-
nie Gubernator Elekt Piotr Jankowski 
przedstawił Prezydenta Elekta Rotary 
International Jennifer Jones, członkini 
Rotary Club of Windsor-Roseland, Onta-
rio, Kanada i hasło nadchodzącej kaden-
cji, które Jennifer Jones przekazała pod-
czas Virtual IA w Orlando w lutym 2022 
roku. To hasło brzmi „Imagine Rotary”. 
Jak podkreślił Piotr Jankowski:
- To hasło w języku polskim możemy tłu-
maczyć jako „Rotary bez granic”. Wyra-
ża ono bowiem przesłanie. Każdy z nas 
ma wymarzyć swoje Rotary. Mamy się 
nie ograniczać, nie mieć żadnych granic 
w marzeniach o Rotary. Mamy być inklu-
zywni, akceptujący różnorodność i rów-
ność wszystkich.
Po tym wystąpieniu, o rozwoju człon-
kostwa w polskim Rotary i w krajach 

sąsiednich opowiedział PRID Piotr Wy-
gnańczuk (RC Gdynia). Następnie DGE 
Piotr Jankowski wspólnie z Angeliką 
Przeździęk omówił kluczowe obszary 
działania w kadencji 2022-2023. 
Gościem specjalnym seminarium była 
Olga Lalovenko Przewodnicząca Komi-
tetu ds. Członkostwa z Dystryktu 2232, 
która przedstawiła sytuację w Ukrainie. 
Była to bardzo poruszająca prezentacja. 
Po filmie jaki pokazywał Ukrainę w cza-
sie wojny na sali zapadła kompletna ci-
sza, w oczach wielu Rotarian pojawiły 
się łzy. Olga mówiła o najważniejszych 
potrzebach oraz o wielu istotnych kwe-
stiach organizacji pomocy. Podziękowała 
także z całego serca polskim Rotarianom 
za pomoc jaką niosą dla jej kraju w tym 
trudnym czasie.
W dalszej kolejności DRR Paweł Śliw-
ka zaprezentował działalność polskiego 
Rotaract. Paweł namawiał Kluby Rotary 
do tworzenia Klubów Rotaract w swoich 
miejscowościach i podkreślał wielkie za-
lety i korzyści jakie niesie za sobą współ-
praca Rotaraktorów i Rotarian.
W tematykę ważnych i potrzebnych za-
sad RODO wprowadził Rotarian Rober 
Gadzinowski (Warszawski Klub Rota-
riański) a podsumowania dotychczaso-
wej realizacji projektu „End Food Wa-
ste Now” dokonała Anna Grzywacz (RC 
Warszawa Konstancin). Na najbliższą 
Konwencję Rotary International w Ho-
uston zaprosił Rotarian Przewodniczący 
Komitetu Promocji Konwencji RI 2021-
2023 Mark Krawczyński (RC Warszawa 
City). Podsumowanie działań na rzecz 
Ukrainy Dystrykt 2231 przedstawił ko-

ordynator pomocy dla Ukrainy Ryszard 
Łuczyn (RC Zamość Ordynacki). Zgro-
madzeni mogli także posłuchać krótkie-
go pozdrowienia nagranego przez Anto-
niego Słodkowskiego, laureata nagrody 
Alumni of the year 2021. Evelyn Jelec 
(RC Giżycko) zaprezentowała projekt 
EKO-Port Rotary, a Michał Skup (RC 
Warszawa Fryderyk Chopin) opowie-
dział o programie stypendialnym. Na 
końcu prezentacji podczas sesji ogólnej 
Projekt ABC Ekonomii przedstawiła 
DGN Krystyna Baj-Pawluk (RC Gorzów 
Wlkp.).
Podczas seminarium odbyły się także 
sesje szkoleniowe w grupach. Te se-
sje zostały podzielone na poszczegól-
ne bloki tematyczne: Programy Rotary 
i Nowe Pokolenia – które prezentował 
Borys Czarakcziew i Sławomir Gieroń; 
Administracja, wizerunek, korzystanie 
z my.rotary.org oraz moje.rotary.org.pl 
oraz Rotary Club Central, które popro-
wadzili: Greg Gregorczyk, Marek Łatko, 
Dorota Wcisła i Anna Grzywacz; Rozwój 
klubu i zaangażowanie członków, jak 
sprawić by Rotary było atrakcyjne zapre-
zentowane przez Angelikę Przeździęk, 
Małgorzatę Szymczyk i Jagodę Zmarz 
a także blok Rotary Foundation i finanse 
Klubu omówiony przez PDG Janusza Po-
tępę i Ninę Kozłowską. 
Gubernator Elekt Piotr Jankowski 
i Trener Dystryktu Angelika Przeździęk 
podziękowali uczestnikom za udział 
w szkoleniu. Wieczorem podczas kola-
cji Gubernator Elekt wręczył nominacje 
oficerom D-2231 w kadencji 2022/2023. 
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Seminarium szkoleniowe 
PETS w Łodzi

Uczestnicy seminarium szkoleniowego PETS w Łodzi
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Konwój humanitarny do Lwowa
Wspólne działanie ludzi o wielkim 

sercu, pozwoliło zorganizować 
w dniach 24-26 marca 2022 roku konwój 
humanitarny do Lwowa, którego efektem 
była ewakuacja 88 osób. 24 marca z Olsz-
tyna wyjechało łącznie 5 ton środków 
pomocy humanitarnej, w tym - środki 
medyczne, środki opatrunkowe, agregaty 
prądotwórcze, kuchenki gazowe, środki 
higieniczne, środki czystości oraz che-
mia gospodarcza, jednorazowe naczynia 
do wydawania żywności.
Darczyńcami produktów, ponad 30 euro-
palet byli: RC Olsztyn, RC Giżycko i Bank 
Żywności w Olsztynie. 
25 marca pomoc została przekaza-
na RC Rotary Lwów oraz organizacji 
Charytatywnej „Siostra Miłosierdzia” 
z Charkowa.
W drodze powrotnej do Polski zabrali-
śmy 88 osób. Zdecydowana większość 
uchodźców wysiadła w Warszawie. Do 
Olsztyna zdecydowały się przyjechać 4 
rodziny. Nie wszyscy wiedzieli, dokąd 
uciekać, byle przekroczyć granicę. Bez 
bagażu a nawet butów i kurtek. Rotaria-
nie objęli opieką każdą z tych rodzin. Po-
mogli w zorganizowaniu
zakwaterowania, zakupili odzież, wypo-
sażyli dzieci, zakupili leki i zorganizowa-
li wizyty u lekarzy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się zarówno przy or-

ganizacji konwoju humanitarnego jak 
i przy objęciu opieką przybyłych rodzin. 
Dziękujemy członkom i znajomym RC 
Olsztyn, RC Olsztyn Varmia, RC Giżyc-
ko oraz firmom Maspex i Falken Trade 
Sp. z o. o. Szczególne podziękowania dla 
Małgorzaty Śmieszek-Leszczyńskiej – 
autorki zdjęć, inicjatorki i koordynatorki 
konwoju. 
Poniżej wspomnienia opowiedziane 
przez pilotów konwoju, spisane przez 
Łukasza Staniszewskiego i zilustro-
wane zdjęciami Małgorzaty Śmieszek-
-Leszczyńskiej.

Byliśmy świadkami pożegnań
W dniach 24-26 marca Rotary Club Olsz-
tyn zorganizowało wyjazd humanitarny 
dwóch autokarów z Olsztyna do Lwo-
wa. Na Ukrainę pojechało ponad pięć 
ton produktów potrzebnych żołnierzom 
i zwykłym mieszkańcom. Były to między 
innymi trwałe produkty żywnościowe, 
środki medyczne i opatrunkowe, środ-
ki czystości, chemia gospodarcza oraz 
agregaty prądotwórcze i kuchenki gazo-
we. Ze Lwowa przyjechało osiemdziesię-
ciu ośmiu uchodźców, głównie kobiety 
i dzieci.

RC OLSZTYN
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Darczyńcami produktów, ponad 30 europalet byli: RC Olsztyn, RC Giżycko i Bank Żywności w Olsztynie
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O przebiegu akcji opowiadają piloci kon-
woju, członkowie Rotary Club Olsztyn 
lub z klubem związani.

Wieczorem 24 marca z Olsztyna wyje-
chały dwa autokary…

Małgorzata Śmieszek-Leszczyńska, 
pilotka: Jeden autokar trafił do Rotary 
Club Lwów, a drugi przekazaliśmy w ręce 
wolontariuszy, którzy działają na rzecz 
organizacji charytatywnej w Charkowie 
pod nazwą „Siostry Miłosierdzia”. Do-
staliśmy informację zwrotną w postaci 
zdjęć, że nasze produkty dojechały na 
miejsce i wolontariusze w bardzo szyb-
kim tempie rozwieźli je do poszczegól-
nych osób. Medykamenty trafiły bezpo-
średnio do szpitali polowych.
Na dworcu we Lwowie zaczęliśmy przyj-
mować do autokarów uchodźców. To 
były osoby, które przybyły do Lwowa już 
dużo wcześniej i czekały na transport. 
Na dworcu znajdują się sale dla matek 
z dziećmi, gdzie mogą odpocząć po kilku-
godzinnej, a czasami po dwudobowej po-
dróży ze wschodniej części Ukrainy. Od-
wiedzają ich wolontariusze i informują, 
że na dworcu czekają autokary do Polski 
i kto jest zainteresowany, może jechać. 
Zapełnienie dwóch autokarów odbyło się 
bez większych problemów i cały proces 
zajął nam dwie godziny.
Byliśmy świadkami pożegnań. To jest 
bardzo przykry widok obserwować, jak 
mężczyźni odprowadzają swoje żony lub 
partnerki z dziećmi. To mogło być ich 
ostatnie spotkane w życiu. Dorośli może 
trochę inaczej reagowali, ale dzieci były 
przerażone. Nawet te małe, który teore-
tycznie nie wiedziały, co się dzieje, bar-
dzo dobrze wyczuwały emocje.

Rafał Dubanowski, pilot konwoju: 
Sytuacja była dla nas dramatyczna, bo 
myśmy się z czymś takim wcześniej nie 
spotkali. To był prawdziwy dramat ludzi, 
którzy czekali na jakikolwiek transport 
poza Lwów. Dla mnie osobiście wstrzą-
sające były obrazy, gdy rozdzielały się 
rodziny. Widok ten pozostanie we mnie 
na zawsze.

M.S.L: Niektórzy z uchodźców w ogóle nie 
mieli bagaży. Wyjeżdżali w takim pośpie-
chu, że zdążyli tylko spakować swoje do-
kumenty i zarzucić coś ciepłego na plecy. 
Ale był też przypadek Tatiany i jej wnucz-
ki, które podróżowały w kapciach i bez 
kurtek. Na początku tego nie zauważy-
łam. Kobieta siedziała w autokarze w gru-

bych skarpetach i w laczkach, a ja byłam 
przekonana, że ona zdjęła obuwie, żeby 
odpoczęły jej nogi. Później, około trzeciej 
nad ranem, kiedy Rafał odprowadzał ją 
do punktu recepcyjnego, zauważyłam, że 
są bez płaszcza. Znowu pomyślałam, że 
może było zbyt gorąco w autokarze i nie 
chciało jej się ubierać. Dopiero w domu, 
gdy się rozpakowywałam, przypomnia-
ła mi się cała sytuacja. Zadzwoniłam do 
punktu recepcyjnego i otrzymałam infor-
macje, że Tatiana została skierowana do 
akademika „Bratniak” przy ulicy Żołnier-
skiej i tam ją odnalazłam. Dopiero wtedy 
opowiedziała mi swoją historię o ucieczce 
z Ukrainy. Byłam przerażona, bo poprzed-
nio jak byłam we Lwowie, to w autokarze 
byli ludzie z centralnej części i oni mieli 
sposobność dobrze się spakować. Teraz 
podróżowały z nami osoby, które nie mia-
ły już na to czasu.

R.D.: W autokarach podróżowali ludzie, 
którzy tak naprawdę, zupełnie się nie 
znali. Często ze sobą nie rozmawiali. 
Z czego to wynika, nie wiem. Pewnie są 
to osoby w traumie. Część z nich, dopiero 
na terenie Polski poczuła się bezpiecz-
niej i zaczęła z nami rozmawiać. Bardzo 
symptomatyczne było to, że większość 
z nich, zwłaszcza starszych, siedziała 
w kurtkach. To dlatego, że gdyby trzeba 
było uciekać, to nie ma czasu na zbiera-
nie różnych rzeczy ze sobą. To są niuan-
se, ale bardzo dobitnie pokazują to, co się 
z nimi działo.

Marek Aniołkowski, pilot konwo-
ju: W moim autokarze miałem mnóstwo 
dzieci z młodymi matkami i dwie starsze 
osoby. To byli ludzie po przejściach, ale 
już tak dosyć mocno zdyscyplinowani 
i lekko wyluzowani. Oni mieli swój cel, 

Smutny obraz wojny
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wiedzieli, gdzie jadą i co pozostawiają za 
sobą. Jeżeli chodzi o ich zachowanie, to 
każdy trzymał blisko siebie swoje pakun-
ki, bo walizek na czterdzieści osób było 
raptem kilka. Ale i zawartość walizek 
była skromna. W jednej z nich widziałem 
tylko pampersy, małą kurtkę i sweter. 
Równie dobrze, można to było spakować 
do reklamówki.
Trzymali cały swój dobytek na wycią-
gnięcie ręki. Podobne zachowanie wi-
działem podczas wypadku, gdy kobieta 
po dachowaniu samochodu, wciąż wi-
sząc do góry nogami na pasach, wycią-
gała przez okno rękę, żeby zagarnąć 
porozrzucane mleko dla dziecka. Tak 
działają ludzie w szoku i skojarzyło mi 
się ono z zachowaniem uchodźców.

R.D.: To jest zupełnie inna sytuacja, kie-
dy się widzi coś w obrazie przekazywa-
nym w telewizji, a zupełnie inaczej, kiedy 
doświadcza się rzeczywistości namacal-
nie. Dla uchodźców liczy się tylko tu i te-
raz, oni nie wiedzą, co będą robić później. 

Kilka rodzin udało nam się przekonać, 
żeby wyjechały do Olsztyna, bo Warsza-
wa nie jest już dobrym miejscem z uwagi 
na ilość osób, które tam przyjechało.

M.S.L: Jedna z rodzin zatrzymała się 
w Rożnowie – Swietłana, która przyje-
chała do Polski z dwójką dzieci i ze swoją 
mamą, inwalidką chorą na Parkinsona. 
Odwiedziłam ich trzy dni po przyjeź-
dzie do Olsztyna. Pomogłam Swietłanie 
wypełnić dokumenty, żeby mogła podpi-
sać umowę o pracę. Zadając szczegóło-
we pytania, dowiedziałam się, że jeden 
z chłopców będzie miał wkrótce urodzi-
ny. Zaproponowałam, że przywiozę tort, 
oni zaprosili mnie i moją rodzinę na uro-
czystość. To była wzruszająca sytuacja, 
ponieważ oni nie mieli możliwości, żeby 
udać się do sklepu po zakupy. Zebrali ze 
swoich posiłków wędlinę i ser żółty, któ-
rych nie zjedli. Tylko po to, żeby nas wie-
czorem poczęstować. Swietłana przy-
gotowała sałatkę jarzynową, pokruszyła 
słone paluszki, wyjęła z puszki sardynkę. 

Poprosiła mnie, żebym kupiła majonez 
i kukurydzę i to wszystko zmieszała. 
To było główne danie. Byłam w szoku, 
jak bardzo zależało jej na tym, żeby nas 
czymś poczęstować.
Druga rodzina to Tatiana z wnuczką, to 
one przyjechały bez ubrań, bez kurtek 
i butów. Zatrzymały się w bursie. Tatiana 
bardzo mocno przeżywa wojnę, ponie-
waż na Ukrainie zostali jej dwaj synowie.  
Córka Jej przyjaciółki mieszka w Rosji 
i cały czas do niej wydzwania. Atakuje ją, 
bo nie może zrozumieć, dlaczego ucie-
kła do Polski. W zdjęcia, które Tatiana 
jej wysyła, jej własnego domu bez okien 
i drzwi, nie wierzy.
Tatiana z wnuczką wyjątkowo dotkliwie 
przeżyły bombardowania. Wszelkiego 
rodzaju samoloty i helikoptery przelatu-
jące nad akademikiem, wywołują u nich 
atak paniki. Do tego stopnia, że dzwonią 
do mnie i pytają, czy to jest w porząd-
ku, że taki a taki samolot właśnie prze-
leciał. Dostała też ataku paniki, kiedy 
się zorientowała, że znajduje się tylko 

Jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów
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dziewięćdziesiąt kilometrów od granicy 
z Rosją. Od razu chciała się spakować 
i jechać gdzieś dalej, bo była przekonana, 
że za chwilę będzie u nas wojna.
Wydarzyła się też sytuacja na parkingu 
galerii handlowej. Odgłos głośno zamy-
kanych drzwi samochodowych, spotę-
gowany echem, przeraził dziewczynkę. 
Zatkała uszy, skuliła się i położyła się na 
podłodze. Nie od razu zrozumiałam, że to 
jest powojenna trauma. Ja myślałam, że 
ona się potknęła, a ona, że coś wybuchło. 
Teraz oglądam zdjęcia i nagrania na te-
lefonie komórkowym z ich domu. Jak to 
możliwe, że spędziły w nim dwa tygodnie 
bez zmieniania odzieży, bez wody, bez 
prądu a wokół były naloty? Opowiadały 
mi jakie odmawiały modlitwy, żeby prze-
żyć. To mi wystarczy. Nie muszę oglądać 
telewizji i słuchać wiadomości. To jest 
dla mnie cały komplet informacji. Jesz-
cze sobie wyobrażam, że nagle ktoś zmu-
sza mnie do opuszczenia domu i nie będę 
wiedziała, czy do niego wrócę. To wywo-
łuje u mnie ścisk żołądka.
U nas w domu mieszka Katia. Przyjechała 
ze mną dwa tygodnie wcześniej podczas 
zupełnie innego konwoju, w którym bra-
łam udział. Jej reakcje też były na począt-
ku identyczne. Ale w przypadku Katii woj-
na tak naprawdę stała się pretekstem do 
tego, żeby opuścić Ukrainę. U niej w domu 
był jakiś konflikt rodzinny i widać było, 
że ona nie zamierza wracać do ojczyzny. 
Przeciwieństwie do tych rodzin, które 
uważają, że jak tylko nadarzy się okazja, 
to wrócą. Niezależnie od tego, w jakim 
stanie będzie ich miasto i ich dom.

M.A.: Dlaczego pomagam? Mam małe 
dzieci i pracuję z Ukraińcami.  Trochę hi-
storii od nich słyszałem i widziałem też 
parę zdjęć z pogrzebów. Nas od Ukrainy 
dzieli jedna granica, a ich jedna granica 
od Rosji. My jesteśmy następni w kolej-
ce i pomagamy, widząc siebie w ich roli. 
Stąd jest ten nasz zryw, bo się mocno 
z nimi identyfikujemy. Nikt z nas nie 
pomaga dla zdjęć w mediach społeczno-
ściowych. Nikt się tym nie chwali. Każdy 
robi to po prostu dla siebie.
Sytuacja w Ukrainie sprawiła, że mam 
spakowany namiot, plecak a w nim trzy 
kartusze do kuchenki gazowej i parę in-
nych rzeczy. W razie potrzeby nie trzeba 
będzie spać pod gołym niebem i będzie 
co jeść. Po powrocie z konwoju dopako-
wałem jeszcze lekarstwa i dwie zgrzew-
ki wody. Stworzyłem pakiet i spokojnie 
mogę wsiąść do samochodu i podróżo-
wać przez kilka dni. Nie dam się zasko-

czyć. Ci, z którymi jechałem w konwoju 
wyszli z domu, jak stali, nie zdążyli spa-
kować niczego, bo musieli uciekać.
Jak to wszystko ucichnie to po prostu 
rozpakuję ten plecak. Czas pokaże, czy 
będzie lepiej. Na pewno będzie inaczej.

R.D.: Nie wiem, skąd się wzięła w Pola-
kach tak wielka chęć pomagania. Mogę 
mówić tylko za siebie. Była to odpowiedź 
na pewną sytuację. W ramach Rotary 
Club Olsztyn stworzyliśmy taką możli-
wość.  Dwóch kolegów zdecydowało, że 
sfinansują autokary. Potrzebny był tylko 
czynnik ludzki, który by spiął całą akcję. 
Spontaniczne pytanie, kto jedzie? Tego 
się nie da zmierzyć ani zbadać, tym się 
zajmą socjologowie w przyszłości.
Nie jestem w żaden sposób powiązany 
z Ukrainą, kierowała mną tylko potrze-

ba pomocy innym ludziom. Po prostu 
wsiadłem do autokaru. Prawdopodobnie 
nigdy już nie spotkam tych uchodźców. 
Ostatni raz widziałem ich w punkcie re-
cepcyjnym. Widuję tylko te osoby, któ-
re są w Olsztynie i mam satysfakcję, że 
może to dobrze, że nie zostali w Ukrainie.

M.S.L: U mnie mieszka Katia, która po-
wiedziała mi kiedyś, że gdyby podobna 
sytuacja dotknęła nas, Polaków, to Ukra-
ińcy nie udzieliliby nam takiej pomocy. 
To nie pierwszy raz, gdy Ukraińcy mi 
o tym mówią. Ale ja się bardziej zastana-
wiam, dlaczego Polacy udzielają im po-
mocy, czy to, co my robimy jest naturalne 
i z czego to wynika? Ze strachu, z jakiejś 
silnej potrzeby, głębokiego poczucia 
winy? Nie mam pojęcia.
Łukasz Staniszewski, RC Olsztyn
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Dom w którym jeszcze niedawno mieszkali ludzie 

Jedno z wielu opuszczonych mieszkań. Wygląda tak jakby ktoś z niego niedawno wyszedł...
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Dnia 15 marca 2022 roku Rotarianie 
z RC Lublin Centrum wysłali do 

szpitala polowego w Ukrainie sprzęt chi-
rurgiczny o wartości 111 tys. zł. Sprzęt zo-
stał odebrany od Krzysztofa Józefackiego 
z pomocą Krzysztofa Brogowskiego i An-
drzeja Wojnicza, który swoim samocho-
dem zawiózł go do magazynu prowadzo-
nego przez Rotarianina Jacka Woźniaka 
z RC Lublin Centrum.
Na miejscu był też Waldemar Dziedzic 
z IPA Lublin, który był odpowiedzialny za 
dostarczenie sprzętu samochodem firmy 
Elmax do Chełma i stamtąd do szpitala 
już samochodem z Ukrainy.
Cały podarowany sprzęt został porządnie 
zapakowany w paczki i oklejony naklejka-
mi z RC Lublin Centrum, Rotary Ter Streep 
Oestende z Belgii i RC of Lancaster Loyne.
Naklejki wykonał Krzysztof Brogow-
ski, który też odpowiadał za specyfikację 
i pakowanie. Pomocni byli też Grzegorz 
Wójcikowski, Krzysztof Józefacki, Albert 
Czajka i Jacek Woźniak. Ja byłem tylko 
skromnym łącznikiem między stronami.

Magazyn i ośrodek w Wojciechowie
Uruchomiliśmy też duży, profesjonalny 
magazyn z wózkami widłowymi na dary 
w Lublinie przy ul. Wrońskiej 2.
We współpracy z Lead for the Rotary Club 
of Lunesdale UK oraz pozostałymi lubel-
skimi klubami pomagamy w uruchomie-
niu ośrodka dla uchodźców w Wojciecho-
wie k. Lublina. Przyjmie on osoby głuche. 
Ośrodek poprowadzi Fundacja „Projekt 
Arka”, która jest właścicielem nowego bu-
dynku dla ok. 40 osób. Obecnie wyposaża-
my ten budynek. Wsparcie rotariańskie to 
ok. 25 tys. zł oraz liczne dary rzeczowe.
Nasi członkowie opiekują się także bez-
pośrednio ok. 40 osobami z Ukrainy. Da-
jemy im mieszkania i wyżywienie, poma-
gamy w adaptacji.

Sprzęt z USA o wartości 1,5 mln zł
15 marca 2022 roku prezydent RC Lublin 
Centrum Grzegorz Wójcikowski podpi-
sał dokumenty celne na przyjęcie darów 
medycznych z USA. Już 22 marca 2022 
roku, rotarianie z RC Lublin Centrum 
przekazali dla szpitala polowego w Ukra-
inie sprzęt o wartości ok. 1,5 mln. zł. Pro-
jekt ten został zrealizowany w terminie 
kilku dni od momentu podjęcia decyzji 
o jego realizacji. Szybka finalizacja była 

możliwa dzięki środkom pieniężnym 
otrzymanym z Rotary District 7870 New 
Hampshire z Vermont z USA a także za-
angażowaniu wielu życzliwych osób, któ-
rym nie jest obojętny los Ukrainy. Łączni-
kiem z Dystryktem 7870, był nasz kolega 
klubowy Maciej Karczmarczuk, który ma 
stały kontakt z klubami zagranicznymi.
Rotarianie przekazali następujące urzą-
dzenia: mobilny RTG z ucyfrowieniem 
Fujifilm FCGo, mobilny RTG typu Ramię 
G SWEMAC 500F, lampy sufitowe dr.li-
fet Formed  3. szt, stół operacyjny ALM 
universis z przystawką do adaptacji łóżka 
jako ginekologiczne (przystawka gratis od 
właściciela firmy Rafała Pizonia), aparat 
anestezjologiczny Drager Primus pre-
mium, defibrylator Medyronic lifepack 20 
cyfrowy.
Przed przekazaniem do szpitala sprzęt zo-
stał dokładnie sprawdzony, a dzięki zaan-
gażowaniu właściciela firmy zaopatrującej 
w sprzęt medyczny pana Rafała Pizonia 

i dyr. Adriana Tokarza, zostały wymienio-
ne akumulatory, oleje hydrauliczne i udzie-
lono gwarancji oraz zdalnej pomocy w uru-
chomieniu przekazanych urządzeń.

Zaangażowanie, logistyka 
i bezpieczeństwo
W akcjach pomocy dla Ukrainy bierze 
udział wielu członków RC Lublin Cen-
trum. Szczególnie angażują się: prezydent 
Klubu Grzegorz Wójcikowski a także ko-
ledzy: Krzysztof Brogowski, Krzysztof 
Lewandowski, Sławek Krucikowski, Al-
bert Czajka (nasz lekarz) i Jacek Telenga. 
Ważną pomoc ofiarował także kolega Ja-
cek Woźniak, który przekazał na potrzeby 
Klubu ogromny magazyn, w którym prze-
chowywane są dary dla Ukrainy. Bywają 
dni, że przeładowywanych jest tu kilka 
samochodów dziennie.
Logistyką i bezpiecznym przekazaniem 
sprzętu i innych towarów na Ukrainę zaj-
muje się Waldemar Dziedzic z IPA Gru-
pa Wojewódzka Policji w Lublinie wraz 
z policjantami grupy IPA z Ukrainy.  Są to 
bardzo odpowiedzialni i punktualni part-
nerzy w akcjach pomocowych RC Lublin 
Centrum.
Dyr. Szpitala, do którego dostarczony zo-
stał sprzęt był pod wielkim wrażeniem 
działań Polaków zaangażowanych w spra-
wę wolnej Ukrainy. Dziękował nam ze łza-
mi w oczach. 
Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum, 
Grzegorz Wójcikowski, RC Lublin 
Centrum

|   Z ŻYCIA KLUBÓW

Fo
t. 

K
rz

ys
zt

of
 B

ro
go

w
sk

i i
 J

ac
ek

 T
el

en
ga

, R
C

 L
ub

lin
 C

en
tr

um

Sprzęt medyczny dla Ukrainy

Dzięki współpracy RC Lublin Centrum 
z Rotary District 7870 New Hampshire 
z Vermont z USA sprzęt medyczny o wartości 
ok. 1,5 mln zł trafił do szpitala polowego 
w Ukrainie

RC LUBLIN CENTRUM
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Rotarianie z RC Lublin Centrum bardzo 
angażują się w pomoc dla uchodźców. 
Z racji bliskości granicy już od pierwszych 
dni wojny członkowie Klubu odczuwają 
jej smutne skutki. Niedaleko Lublina zlo-
kalizowanych jest 8 przejść granicznych, 
w tym też dla ruchu pieszego.
Wielu z Nas pomaga w różny sposób, 
często w ramach Rotary jak i prywatnie, 
poza organizacją. W Niemcach koło Lu-
blina znajduje się największy magazyn 
w Polsce, dostarczamy tam potrzebne 
dary. W hurtowniach farmaceutycznych 
brakuje już środków opatrunkowych.
W Krasnymstawie, w Szkole Społecznej 
przy ul. Odrodzenia, został utworzony 
duży punkt zbiorczy i ośrodek dla uchodź-
ców. Trafiają tam matki z dziećmi. Osoby, 
które tam przebywają mają zapewnioną 
opiekę lekarską i psychologiczną. Przez 
ośrodek przewinęło się już kilkaset osób. 
Po kilku dniach większość z nich jedzie 
dalej. Nasz klub jest w stałym kontakcie 
z niezawodną dyrektor Szkoły Renatą 
Zwolak, a nasi członkowie przekazują tam 
różne dary. Prezydent RC Lublin Centrum 
Grzegorz Wójcikowski jest w tym ośrodku 
codziennie. Wiele razy był też na granicy 
i przywoził swoim autem ludzi. Teraz jest 
już zorganizowany bezpłatny transport. 
Prezydent Elekt Łukasz Walczak też jest 
bardzo zaangażowany w pomoc Ukrainie. 
Jeździ na granicę i szuka dla uchodźców 
miejsc tymczasowego lub dłuższego po-
bytu. Jest też producentem napoi oraz 
soków i dużo tego oddaje potrzebującym.
Nasz kolega Jacek Woźniak ma dużą halę 
i od kilku dni przyjmuje tam Tiry z dara-
mi Niemiec, Francji, Holandii a potem 
busami wszystko jedzie na Ukrainę. Tak-
że nasz kolega Marek Gromaszek, ciągle 
przyjmuje TIR-y z najbardziej potrzeb-
nymi darami ze świata, a później w jak 
najszybszym czasie trafia to wszystko do 
mieszkańców Ukrainy.
U mnie w domu przez cały czas znajduje 
schronienie kilka osób, większość z nich 
pojechała dalej – do Polski, na Cypr, do 
Niemiec, Turcji, Hiszpanii. Codziennie 
odbieram nowe osoby a wcześniej szukam 
dla nich miejsca w domach lub ośrodkach.
RC Lublin Centrum przekazał 12 350 zł 
na pomoc Ukrainie, w tym pomoc rze-
czową dla uchodźców: pralki, lodówki, 
czajniki, pościel, ręczniki, odzież. Nasz 
kolega klubowy Julian Mahari, mieszka-

jący ostatnio w Szwajcarii, przekazał nam 
3 tys. franków. Otrzymaliśmy także 5 tys. 
Euro od klubu Rotary Ter Streep Oesten-
de z Belgii. Zaprzyjaźniony RC of Lanca-
ster Loyne rozpoczął zbiórkę środków 
jakie przekaże nam później do wykorzy-
stania w organizacji pomocy.  Rotarianie 
z Hawajów – Christy a Enoka Team Le-
ader z Dystryktu 5000, także organizują 
zbiórkę i przeleją zgromadzone środki na 
konto RC Zamość Ordynacki do dyspo-
zycji Ryszarda Łuczyna – koordynatora 
pomocy dla Ukrainy w Dystrykcie 2231 
Polska. Kontakt z Rotarianami z Hawajów 
zainicjował nasz klubowy kolega Jacek 
Telenga. Zaprzyjaźnione kluby z Francji 
również przesyłają pomoc a koordynator-

ką tej pomocy jest Małgorzata Szyc, z któ-
rą mamy dobry kontakt.
Planujemy też przekazać dla szpitala po-
lowego sprzęt potrzebny do ratowania ży-
cia. Nasz klubowy kolega chce przekazać 
część potrzebnego sprzętu o wartości ok. 
100 tys. zł. Część zakupu sfinansowałby 
nasz klub, a część w ramach współpracy 
na rzecz pomocy Ukrainie sfinansowaliby 
nasz klubowy kolega Krzysztof Józefacki 
z RC Lublin Centrum i Waldemar Dzie-
dzic z wojewódzkiej grupy organizacji 
IPA (International Police Association).
Prawie cały świat pomaga Ukrainie. Ro-
tarianie także służąc odmieniają życie po-
trzebujących.
Jerzy Kargol, RC Lublin Centrum 
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Pomagamy na wiele sposobów
RC LUBLIN CENTRUM 

Na zdjęciu: od lewej: nauczycielka ze Szkoły Społecznej w Krasnymstawie, prezydent RC Lublin 
Centrum Grzegorz Wójcikowski i dyrektorka Szkoły Renata Zwolak

Dzieci podczas zabawy w Szkole Społecznej w Krasnymstawie
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Cztery tony żywności dla Ukrainy
RC Gdańsk Sopot Gdynia, RC Gdynia i RC Sopot International 
przygotowują do wysyłki ponad 4 tony żywności dla Ukrainy 
przez rotariański hub w Zamościu. Wśród darów są artykuły 
spożywcze o długim okresie trwałości: makarony, ryż a także go-
towe dania. Partnerem RC Sopot International w tym przedsię-
wzięciu jest RC Diss Waveney z Anglii. Dziękujemy.
PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot International

Dla uchodźców z Ukrainy
Podczas cotygodniowego spotkania Rotary Club Chełm, nasza 
klubowa koleżanka, zrelacjonowała nam sytuację uchodźców na 
granicy. Zziębnięci, głodni, wystraszeni ludzie, z których więk-
szość to kobiety i dzieci. Postanowiliśmy naszą pomoc skiero-
wać bezpośrednio na granicę. Pierwsze zakupy zostały zrobione, 
zgodnie z sugestiami osób pracujących przy odprawach: pielu-
chy, odzież termiczna, owoce. Staramy się jak najlepiej wykorzy-
stać środki, którymi dysponujemy. Reagujemy na bieżąco.
Rotary Club Chełm

RC CHEŁM 

RC SOPOT INTERNATIONAL
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Leki dla Ukrainy
Członkowie Rotary Klubu Bydgoszcz Stare Miasto od momentu 
wybuchu tragicznej wojny w Ukrainie wielokrotnie nieśli pomoc 
nie tylko w ramach działalności Rotary, ale także indywidualnie. 
Dzięki temu wiedzieliśmy, jak ogromne zapotrzebowanie wśród 
uchodźców z Ukrainy jest właśnie na leki. Postanowiliśmy wy-
korzystać fundusze ze środków Rotary Distaster Fund na wypeł-
nienie tej jakże dotkliwej luki.
Przeprowadziliśmy wiele rozmów z przedstawicielami ośrodka 
pomocy zorganizowanego w Bydgoskim Centrum Targowo-Wy-
stawienniczym (BCTW), jeden z naszych członków był w stałym 
kontakcie z ukraińską farmaceutką, która wydawała tam leki. 
Na podstawie jej poleceń sporządziliśmy listę, którą przekaza-
liśmy zaprzyjaźnionej aptece. Tam zakupiliśmy leki po bardzo 
korzystnej cenie – za 10 000 zł z grantu otrzymaliśmy produkty 
o wartości ponad 11 200 zł!
Kilkoro przedstawicieli naszego klubu odebrało wiele toreb 
z lekami oznaczonymi logo Rotary, przewieźliśmy je wspólnie do 
BCTW, gdzie przyjęto nas z ogromną wdzięcznością. Przedsta-
wiciele ośrodka pomocowego zapewnili, że leki trafią do najbar-
dziej potrzebujących – nie tylko do uchodźców mieszkających 
w Bydgoszczy, ale też częściowo pojadą do Ukrainy, gdzie sko-
rzystają z nich ludzie w samym środku wojny.
Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią Rotary, które stanęło na 
wysokości zadania i świeci przykładem efektywnej i rzetelnej 
pomocy. To ogromna satysfakcja wiedzieć, że możemy wspólnie 
pomagać.
Emilia Czekała, RC Bydgoszcz Stare Miasto
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Rotariański punkt pomocy
5 marca 2022 roku został uruchomiony nasz rotariański „sklep”. 
W zamojskiej galerii handlowej Revia Park przy ul. Lubelskiej 
40, dzięki uprzejmości jej właścicieli uruchomiliśmy punkt, 
w którym przekazujemy rozmaite przedmioty dla uchodźców 
z Ukrainy. Wszystko tam jak w sklepie – półki, wieszaki, sprze-
dawcy, kantorek na zapleczu.  Jest jednak pewna różnica. Zaku-
py są bezpłatne, wystarczy mieć ukraiński paszport. Dostawy 
prowadzą Rotarianin Andrzej Górski i Klaudia Litaszewska 
Górska. Na miejscu nad wszystkim czuwa Rotarianka Halina 
Bednarz, wspomagana przez przyjaciół klubu, ale i przez ukra-
ińskie wolontariuszki.
Zapasy pochodzą z darów przywiezionych z zagranicy, to przede 
wszystkim ubrania, chemia czy zabawki. Ostatnio dołączył nowy 
dostawca – Rotarianka Anna Kaczmarczyk. Dzięki środkom ze-
branym w Krakowie podczas spotkania ICC z klubami francu-
skimi jest do wydania pewna kwota. Teraz Anna co dwa, trzy dni 
dowozi prosto z hurtowni żywność, która też cieszy się powodze-
niem. Trzeba dodać, że mieszkańcy Zamościa na wieść o TAKIM 
sklepie donoszą także potrzebne rozmaitości. Nie wiemy jak 
długo to potrwa. Wiemy za to, że sklep przynosi zyski. To uzna-
nie naszych gości z Ukrainy, mieszkańców miasta i darczyńców 
z dalekich, zagranicznych klubów.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki
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RC BYDGOSZCZ STARE MIASTORC ZAMOŚĆ ORDYNACKI

|   Z ŻYCIA KLUBÓW

Rotarianka Anna Kaczmarczyk robi zakupy na potrzeby Rotariańskiego 
punktu pomocy

Trójmiejscy Rotarianie nie pozostają obojętni i pomagają Ukrainie

Członkowie RC Bydgoszcz Stare Miasto od momentu wybuchu tragicznej 
wojny w Ukrainie wielokrotnie nieśli pomoc nie tylko w ramach 
działalności Rotary, ale także indywidualnie
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Szczecińscy Rotarianie przyjęli uchodźców
Rotary Club Szczecin w ramach skoordynowanej akcji z Rotary 
Polska i Rotary w Ukrainie przyjął pierwszą 37 osobową grupę 
uchodźców z Ukrainy.
Nasi goście przybyli 3 marca 2022 w nocy, zostali natychmiast 
zakwaterowani i nakarmieni. Przeprowadzono najpilniejsze po-
trzeby, diagnozę, wywiad lekarski i badania przeciw covid.
W grupie jest 24 dzieci w wieku od roku do 18 lat, w tym dzie-
ci z domów dziecka w Kijowie i Zhidaczowie. Pozostałe dzieci 
przyjechały z matkami ze Lwowa i Stanisławczyka. Jedno dziec-
ko przywiozło ze sobą psa. Pięcioro dzieci do 2 lat wymaga szcze-
gólnej opieki. Dodatkowo co najmniej trzy osoby, w tym jedna 
osoba dorosła, wymagają opieki psychologicznej.
Na pograniczu polsko-ukraińskim nadal działa przedstawi-
ciel naszego Klubu, który gromadzi pojedyncze osoby i rodziny 
z Ukrainy i organizuje ich transport. Trudno powiedzieć, jak 
liczna będzie grupa docelowa naszych gości.
Przygotowaliśmy już noclegi i wyżywienie. Pierwsze dwa dni 
nasi goście spędzą w Szczecinie, gdzie Rotary Szczecin Interna-
tional Club gwarantuje bezpłatny nocleg. Będą w Dziwnowie do 
połowy maja, a w Trzebiatowie pod Stargardem do końca maja.
Dzienny koszt pobytu jednej osoby ustalono początkowo na 50 
zł. Tak więc na całą grupę potrzebujemy około 2000 zł dziennie. 
Oznacza to, że cały budżet powinien zbliżyć się do blisko 200 tys. 
zł. Oczywiście nie wiemy, czy ten pobyt zostanie przedłużony. 
Prawdopodobnie pojawią się specjalne wydatki.
Drodzy Przyjaciele – potrzebujemy pieniędzy! Mamy już kilka 
poważnych deklaracji pomocy m.in. od Klubów Rotary: w Star-
gardzie, Świnoujściu i RC Szczecin Center. Otrzymaliśmy też 
wpłaty od naszych znajomych, ale to jeszcze nie wystarczy!
Każda wpłata, nawet najmniejsza, jest bezcenna.  To nasza po-
moc dla tych, którzy walczą o wolną Ukrainę i wolną Europę. 

Poniżej znajdują się numery kont bankowych naszego klubu. 
Płatności z dopiskiem: Ukraina
KONTO do wpłat w PLN:
Rotary Club Szczecin
Bank Polskiej Spółdzielczości SA
05 8355 0009 0009 2946 2000 0001
Nazwa i adres odbiorcy (posiadacza konta):
Rotary Club Szczecin,
ul. Dębogórska 34,
71-717 Szczecin
Polska
Maciej Krzeptowski, RC Szczecin

RC SZCZECIN

Rotary z A Demand For Action i Flexbuss dla Ukrainy
3 marca 2022 roku z Zamościa wyjechał do Szwecji autokar 
z około 50 uchodźcami z Ukrainy. To w większości kobiety i dzie-
ci z różnych stron Ukrainy. W większości byli to uchodźcy, któ-
rzy przybyli tu wcześniej, jak ci którymi zajmował się RC Chełm 
lub inni, którzy dotarli do nas bezpośrednio z granicy, po kontak-
cie z koordynatorami pomocy.
Wszystko zorganizowane jest przez szwedzką fundację „A De-
mand For Action” oraz firmę transportową „Flexbuss” z którymi 
to instytucjami nawiązała kontakt i na pierwszym etapie koor-
dynowała naszą współpracę Ilona Nowacka z Rotary Club Elbląg 
Centrum. Akcja odbywa się przy udziale Dystryktu Rotary Pol-
ska D2231.
Szwedzka ekipa jadąc tutaj przywiozła wiele dóbr, które nieba-
wem pojadą dalej. Dary złożone zostały w udostępnionych nam 
magazynach firmy „Metbud” pana Mirosława Bereżańskiego, 
a przeładunek zawdzięczamy wspaniałej młodzieży z Liceum 
Ogólnokształcącego i Centrum Szkół Mundurowych w Zamo-
ściu. Chwilę później dotarły liczne dary z Portugalii. To tamtejsi 
Rotarianie skierowali do nas pomoc, zgromadzoną przez władze 
niewielkiej miejscowości o nazwie Trofa. Tu także nieocenieni 

byli nasi „mundurowcy”. Napływają kolejne transporty, liczymy 
więc na dalszą ich pomoc. O czym napiszę pewnie wkrótce.
Dziękujemy wszystkim za szybką reakcję i chęć pomocy. Pewnie 
najpiękniejsze podziękowanie będą już „tam”, a do nas dotrą je-
dynie przez pośredników.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKI
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3 marca 2022 roku z Zamościa wyjechał do Szwecji autokar z około 
50 uchodźcami z Ukrainy

Rotary Club Szczecin w ramach skoordynowanej akcji z Rotary Polska 
i Rotary w Ukrainie przyjął pierwszą 37 osobową grupę uchodźców 
z Ukrainy
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Rotarianie z pomocą Ukrainie

Z wielką satysfakcją informujemy, że udało nam się pozyskać 
100 000 USD z przeznaczeniem na pomoc charytatywną 
w związku z toczącą się wojną w Ukrainie. 
W dniu 22 kwietnia 2022 roku symboliczny czek w imieniu rota-
rian z USA przekazał naszemu klubowi pochodzący z Białej Pod-
laskiej Zbigniew Chaberski, członek RC Portland Metropolitan. 
Przekazanie odbyło się w obecności Past Gubernatora Dystryktu 
2231 (Polska) Janusza Kozińskiego. Pierwszym naszym zaku-
pem jest karetka z pełnym wyposażeniem, którą odbierze Rotary 
Club Równe, a skierowana zostanie do pomocy poszkodowanym 
we wschodniej Ukrainie, w Donbasie. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim rotarianom z USA, a zwłaszcza Zbyszkowi Chaber-
skiemu. Macie wielkie serca.
Zakupiona przez nas karetka oraz 4 agregaty prądotwórcze dużej 
mocy trafiły do Ukrainy i zostały odebrane przez członków RC 
Równe. Pojadą dalej, tam, gdzie będą najbardziej potrzebne.
W dniu 22 kwietnia 2022 roku na ręce Starosty Bialskiego Ma-
riusza Filipiuka przekazaliśmy symboliczny czek na kwotę 
55 000 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z ogarniętej 

wojną Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Bialskiego. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz uchodźców będących 
pod opieką Starostwa Bialskiego, a przebywających w obiektach 
dawnego Nadleśnictwa w Międzyrzecu Podlaskim i dawnego 
Domu Dziecka w Komarnie. W przekazaniu uczestniczył anima-
tor akcji pomocowej, pochodzący z Białej Podlaskiej Zbigniew 
Chaberski, członek RC Portland Metropolitan w USA. Amery-
kańskim przyjaciołom dziękujemy za zaangażowanie, a Staro-
ście Bialskiemu gratulujemy organizowanej przez Powiat Bial-
ski pomocy.
25 kwietnia 2022 roku przekazaliśmy na ręce Prezydenta Mia-
sta Biała Podlaska Michała Litwiniuka kwotę 60 000 zł celem 
wsparcia działań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Cie-
szymy się bardzo, że miasto nasze i jego mieszkańcy tak się zaan-
gażowali i otworzyli swe serca potrzebującym, warto to wspie-
rać. W przekazaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Miasta, 
Past Gubernator Dystryktu Polska Janusz Koziński i Zbigniew 
Chaberski z RC Portland Metropolitan.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
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RC BIAŁA PODLASKA
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Zakupiona karetka i 4 agregaty prądotwórcze   
zostały odebrane przez członków RC Równe

PDG Janusz Koziński przekazuje pamiątkowy proporczyk Dystryktu 
2231 Rotary Polska Prezydentowi Miasta Biała Podlaska Michałowi 
Litwiniukowi

Rotarianie u Prezydenta Miasta Biała Podlaska podczas przekazania 
czeku na kwotę 60 000 zł celem wsparcia działań miasta na rzecz 
pomocy uchodźcom z Ukrainy

22 kwietnia 2022 roku symboliczny czek w imieniu rotarian z USA przekazał naszemu klubowi 
pochodzący z Białej Podlaskiej Zbigniew Chaberski, członek RC Portland Metropolitan
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Plan DZIAŁAŃ ROTARY

SKALA
Chcemy wspierać programy, które 
będą miały największy wpływ na 
otaczającą nas rzeczywistość i które 
wpisują się w obszary rotariańskich 
działań podstawowych.
Stworzyliśmy narzędzia, które pozwolą śledzić nasze 
postępy. Opracowujemy również system, który 
pozwoli nam obiektywnie ocenić, które działania są 
skuteczne, a które należy dopracować.

ZASIĘG
Chcemy stać się wzorem w zakresie 
równości, tolerancji i inkluzji 
(polityka DEI) we wszystkim, co 
robimy.
Testujemy modele i systemy, które pozwolą 
większej liczbie ludzi skuteczniej angażować się 
w nasze projekty.

PRZECHODZIMY 
TRANSFORMACJĘ

|   ROTARY NA ŚWIECIE



Rotary Polska  |  31

Dowiedz się więcej na rotary.org/actionplan

DZIAŁAŃ ROTARY

ELASTYCZNOŚĆ
Usprawniamy modele, według 
których działamy, abyśmy mogli 
szybciej reagować na zmiany i lepiej 
się do nich dopasowywać.
Upraszczamy to, w jaki sposób działamy 
i pomagamy członkom w zarządzaniu zmianami, 
aby kluby, dystrykty i strefy mogły skuteczniej 
się komunikować i podejmować współpracę.

ZAANGAŻOWANIE
Burzymy ściany między „nami” a „nimi” 
i skupiamy się na ludziach.
Pytamy ich, w jaki sposób chcą się zaangażować, 
dopasowujemy się do ich potrzeb i doceniamy za ich 
działania.

Znajdujemy się w kluczowym momencie dla Rotary. 
Wdrażamy plan działań, który lepiej nas zintegruje, 
pomoże nam się rozwijać jako organizacji oraz 
pozwoli skuteczniej dzielić się historiami na temat 
tego, jak wpływamy na lokalne społeczności wokół 
nas.

Udało nam się wykorzystać szanse na każdym 
szczeblu naszej organizacji, aby działać razem 
i realizować postawione cele, a poniższe tematy będą 
często poruszane przez tych, którzy będą służyć 
wam inspiracją i radą, abyśmy wspólnie zrealizowali 
wszystkie założenia naszego Planu Działań.

|   ROTARY NA ŚWIECIE
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Lwów, 20 lutego 2014 roku, czwar-
tek. Dwa dniu temu jako Guberna-

tor, przyjechałem do Lwowa realizując 
wizyty w kolejnych klubach zachodniej 
Ukrainy. Odwiedziłem 3 kluby we Lwo-
wie i wybierałem się właśnie do Tru-
skawców. Wtedy też dotarła do mnie 
wiadomość, że w trakcie demonstracji na 
Majdanie w Kijowie padły strzały i zgi-
nęło prawie 80 osób. Kiedy wracaliśmy 
do Lwowa na skrzyżowaniach dróg stały 
barykady z opon, samochody były kon-
trolowane, a w samym Lwowie również 
zaczynały się demonstracje. 

Odwołałem piątkową wizytę w RC Riv-
ne i przygotowywałem się do sobotniej 
uroczystości obchodów 109 rocznicy po-
wstania Rotary. Z oczywistych powodów, 
planowane na ten dzień imprezy, zostały 
ograniczone do dwugodzinnej akademii. 
Mieliśmy jednak niespodziewanego go-
ścia w osobie Johna Hewko, sekretarza 
generalnego RI, który akurat odwiedzał 
w tym czasie prywatnie Lwów i spotkany 
przypadkowo na rynku przyjął zaprosze-
nie do wzięcia udziału w spotkaniu.   

Tak więc wydarzenia 2014 roku w Ukra-
inie spotkały się w czasie z obchodami 
Rotary Day i jak pokazała przyszłość nie 
po raz ostatni. 23 lutego 2022, przypadła 
tym razem 117 rocznica powstania naszej 
organizacji, a następnego dnia wojska ro-
syjskie wkroczyły na teren Ukrainy. 

Zbieg okoliczności, ale jakże znamien-
ny, generujący jasny sygnał dla rotarian 
wzywający do pomocy i działania. Zare-
agowali na to nie tylko rotarianie z Pol-
ski, za co składam Wam gorące podzię-
kowania w imieniu Służby, ale również 
rotarianie z wielu zakątków świata. I o ile 
może się to wydawać zrozumiałe, biorąc 
pod uwagę charakter naszej służby, to 
jednak zaskakuje mnie reakcja większo-
ści polskiego społeczeństwa. 

Historia relacji polsko-ukraińskich 
w ciągu ostatnich kilkuset lat, częściej 
naznaczona była latami wojen niż okre-
sami pokoju. Niestety ani jedna, ani 

druga strona nie jest bez winy, a lata od-
radzania się państwa polskiego a potem 
II wojny światowej i okresu po jej zakoń-
czeniu, zapisały się szczególnie krwawo 
w historii obu narodów. Zapytałem kie-
dyś mojego przyjaciela historyka, dla-
czego jeździmy do Niemiec, do Francji, 
do Szwecji, a nie na Ukrainę, na Litwę, 
na Węgry czy na Białoruś. Bez wahania 
wyjaśnił, że te drugie to kraje, na które 
w przeszłości można było… zbrojnie na-
jechać. A dziś? Z wielu ust już słyszałem, 
że wysyłamy pomoc do Ukrainy i mam 
nadzieję, że zakończeniu wojny też poje-
dziemy pomagać do Ukrainy.         

Ktoś może powiedzieć, że to bez zna-
czenia, choć i dziennikarze zamienili 
już słowo „na” na słowo „do”. Zdumiewa 
jednak fakt jak szeroko Polacy otworzy-
li swe serca w stosunku do Ukraińców 
odkreślając grubą, czerwona kreską, 
wszystko to co było złe w dotychcza-
sowej wspólnej historii i to co dzieliło 
przez lata oba narody. I nie przeszko-
dził temu nawet, ogłoszony na początku 
roku, konkurs pt. „Wołyń – Pamięć po-
koleń”, którego tematem było „opisanie 
zagadnień związanych z ludobójstwem 
dokonanym na Polakach oraz obywa-
telach II RP innej narodowości na Wo-
łyniu i w Małopolsce wschodniej przez 
ukraińskich nacjonalistów”.  Pierwot-
ny termin nadsyłania prac wyznaczony 
został na 28 kutego, ale pomimo prote-
stów wielu środowisk, domagających się 
przerwania konkursu, minister Czarnek 
przedłużył jego termin do 31 marca. Wy-
kazał przy tym fatalne wyczucie miejsca 
i czasu i to nie tylko ze względu na peł-
nioną przez siebie funkcję. 

Okazuje się, że reakcje ludzi w innych 
krajach też bywają co najmniej zastana-
wiające i wydają się być odwrotnie pro-
porcjonalne do odległości od Ukrainy 
i to pod wieloma względami. Podczas 
krótkiej wizyty, złożonej w Warszawie 
w dniu 21 marca, prezydent Rotary In-
ternational Shekhar Mehta nie zdecydo-
wał się, aby oficjalnie potępić napaść Ro-
sji na Ukrainę. Wiele osób miało mu to za 

złe zarzucając mu, że polityka, nawet na 
naszej organizacji, odciska swe piętno. 
Okazuje się jednak, że wspomniana poli-
tyka wdziera się również w inne obszary 
naszego życia. Dziś rano (03.04) usłysza-
łem w radiu, że ani w słowach papieża 
Franciszka, ani w oficjalnym stanowi-
sku Watykanu, nie znalazły się słowa 
piętnujące działania Rosji w Ukrainie. 
Wypowiedziane kwestie nawołują do 
zachowania pokoju, unikania przemocy 
i wygląda na to, że i tu polityka zagościła 
na dobre. 

My jednak robimy swoje i bardziej 
zwracamy uwagę na czyny niż na słowa. 
Trudno było przypuszczać, że w tak krót-
kim czasie przyjdzie nam się zetknąć 
z ogromem cierpień jakiego nie widziano 
w Europie jeśli nie od zakończenia dru-
giej wojny światowej to przynajmniej od 
czasów wojny na Bałkanach. Pomagamy 
i będziemy pomagać i mam głęboką na-
dzieję, że Ukraińcy nigdy nam tego nie 
zapomną.   

Z rotariańskim, pozdrowieniem, 
PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel
 

PDG Janusz Potępa 
RC Kraków Wawel
Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 
2013/14, Asystent Koordynatora Strefy 
16 ds. Rotary Foundation w kadencjach 
2014-2017, Przedstawiciel Prezyden-
ta RI Barry’ego Rassina na Konferencji 
Dystryktu 2290 w Lyngdal w Norwegii, 
2018 r., Przewodniczący Komitetu Dys-
tryktalnego Rotary Foundation w kaden-
cjach 2017-2022.

MOJE 3 GROSZE... (część 18)

Ukraiński Rotary Day
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Czy polskie i japońskie kluby Rotaract 
oraz Rotary mogą połączyć siły, aby 

wspólnie pomóc uchodźcom z Ukrainy? 
Oczywiście, że tak. Grunt to komunikacja, 
dobre planowanie i chęci!
Wszystko zaczęło się jeszcze podczas 
Wirtualnej Konwencji RI w Tajpej, gdy 
poznałem przyszłego Prezydenta RC Shi-
zuoka, Kotaro Tanimoto. Po ataku Rosji 
na Ukrainę wspólnie stwierdziliśmy, że 
nasze kluby mogą połączyć siły, aby zre-
alizować projekt pomocowy dla osób do-
tkniętych wojną.
Klub RC Shizuoka razem ze swoim klu-
bem RAC Shizuoka zaoferowali, że zorga-
nizują zbiórkę funduszy podczas zbliża-
jącego się festiwalu w ich mieście, a klub 
RC Warszawa Józefów wraz z RAC War-
szawa będą odpowiedzialne za organiza-
cyjną i logistyczną część projektu.
W sumie zebraliśmy 20 tys. euro, za które 
kupiliśmy, m.in. żywność, odzież termicz-

ną, łóżka polowe, materace i karimaty, leki 
oraz specjalistyczne opatrunki. Dodatko-
wo sfinansowaliśmy część projektu pro-
wadzonego przez Marcina Gosiewskiego 
z RC Warszawa Józefów, który polega na 
odbudowaniu domu dziecka w Ukrainie.
Bardzo budującym jest fakt, że jestem 
również w kontakcie z Prezydentem No-
minatem klubu z Shizuoki i już planujemy 

wspólne projekty prezydenckie, które wy-
startują w przyszłej kadencji.
Szczególne podziękowania dla Roberta 
Tondery za jego pomoc przy koordynacji 
projektu z Polski oraz dla pana Bartosza 
Owczarka za jego nieocenioną pomoc 
przy logistyce i transporcie. 
Rafał Tondera, RAC Warszawa i RC 
Warszawa Józefów

Biało-czerwona pomoc
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Szkolenia dla przyszłych Zarządów 
PETS to nie tylko solidna porcja in-

formacji dla przyszłych Prezydentów, 
Sekretarzy i Skarbników oraz cenne 
wskazówki od bardziej doświadczonych 
Rotaractorów, ale i wspólna integracja 
oraz wymiana inspiracji na przyszły rok, 
o czym przekonali się uczestnicy krakow-
skiego PETS w marcu 2022 r.
Co roku trenerzy starają przygotowywać 
coraz to lepsze i pełnowartościowe sesje 
szkoleniowe dla przyszłych Zarządów 
i w tym roku było nie inaczej! Szkolenie 
dla przyszłych Prezydentów klubów po-
prowadziła Past DRR Tina Czapiewska 
z RAC Bydgoszcz, Skarbików szkoliła 
sama Oficer ds. Szkoleń i Past DRR, Ania 
Grzywacz z RAC Warszawa Victory, 
a szkolenie dla Sekretarzy poprowadziła, 
oczywiście, Jagoda Zmarz z RAC Kra-
ków-Wawel, tegoroczna Sekretarz Dys-
tryktu.
Podczas PETS mieliśmy też okazję wy-
słuchać przemówienia Past Gubernatora 
Janusza Potępy, który nie tylko przybliżył 
nam temat przygotowań do kandydowa-
nia na organizatora Światowej Konwencji 
RI w Krakowie w 2028 r., ale i opowiadał 
o hymnie Rotary International.
Poza tym odbyły się również ogólne szko-

lenia na temat Rotaractu, skutecznej ko-
munikacji zewnętrznej oraz szkolenia dla 
Zarządu Dystryktu 2022/23. Ciekawym 
punktem było wspólne rozszyfrowywa-
nie skrótów, których – jak wszyscy dobrze 
wiemy – w świecie rotariańsko-rotarac-
torskim jest bardzo dużo! Bo czy wszyscy 
wiedzą, czym są PHF, RAG, PRIE oraz 
DDF?
Tradycyjnie czas przed i po sesjach szko-
leniowych wypełniała wspólna integra-
cja. W piątek bawiliśmy się wspólnie 

w White Music Club, a w sobotę odbyło 
się Fluo Party w Lost Bar, czyli zabawa… 
z fluorescencją!
Gratulujemy organizatorom, a w między-
czasie… już szykujemy się na europejską 
konferencję EUCO, która tym razem bę-
dzie w łotewskiej Rydze (polski Rotaract 
może pochwalić się bardzo liczną repre-
zentacją!) oraz na Konferencję Dystryk-
talną, o której przeczytacie już wkrótce!
Rafał Tondera, RAC Warszawa i RC 
Warszawa Józefów

Szkolenie PETS
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RAC POLSKA

RAC WARSZAWA / RC WARSZAWA JÓZEFÓW

Przyszłe zarządy zdobywają wiedzę, niezbędną do skutecznego zarządzania klubem

Cała akcja odbyła się w trybie ekspresowym 
i w ciągu tygodnia paczki jechały do Ukrainy

Kluby z Japonii zorganizowały zbiórkę podczas 
festiwalu oraz wśród Rotarian z Shizuoki 
i lokalnego Dystryktu
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"Miłość i czynienie miłości to jedno, bez 
czynienia miłości, miłości nie ma." W wa-
lentynki każdy chce kochać i być kocha-
nym. Ludzie obdarowują się kwiatami, 
czekoladkami, walentynkami.
Dlatego postanowiliśmy zorganizować 
dwie akcje, które miały umilić walentyn-
kowy dzień mieszkańcom Giżycka. Chcie-
liśmy ich obdarować dobrym słowem, pa-
mięcią, bezinteresownym gestem. W końcu 
miłość to nie tylko wielkie słowa, ale małe 
czyny, które wywołują uśmiech na twarzy 
i sprawiają, że nasze serca się radują. 
"Walentynka dla seniora" powstała z my-
ślą o seniorach z Giżyckiego Domu Pomo-
cy Społecznej - jest to placówka dla osób 
w podeszłym wieku oraz przewlekle so-
matycznie chorych, wymagających cało-
dobowej opieki, w której znajduje się oko-
ło 120 mieszkańców. Walentynki można 
było wysyłać na podany przez nas adres 
lub dostarczyć bezpośrednio do DPS-u. 
W akcję zaangażowały się szkoły oraz 
świetlice z Giżycka i okolic, dzięki którym 

zebraliśmy ponad 200 ręcznie wykona-
nych kartek walentynkowych. 
14 lutego nastąpiło podsumowanie akcji 
i wręczenie kartek. Seniorzy byli zachwy-
ceni, a ich uśmiech bezcenny. 
Korzystając z walentynkowej aury ruszy-
liśmy również z akcją "Randka w ciemno 
z książką". Miała ona na celu promowa-
nie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych. 

Zapakowaliśmy około 200 książek z dru-
giej ręki i udaliśmy się w miasto. Książki 
rozdawaliśmy przechodniom za darmo. 
Wiele osób wspomniało, że jest to jedyna 
miła rzecz jaką dzisiaj otrzymali. 
Tego dnia zostaliśmy obdarowani wie-
loma ciepłymi słowami, uściskami oraz 
pogodnymi uśmiechami. Dla Nas był to 
najlepszy walentynkowy prezent!
Weronika Smolak, RAC Giżycko

Walentynki – bez czekoladek!
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Po raz kolejny połączyliśmy siły z Do-
mem Kultury ŚWIT i studentami, 

aby zrealizować pro-ekologiczny projekt 
dla mieszkańców Warszawy. Tym razem 
wspólnie założyliśmy Bazę Ratowania 
Świata z okazji Dnia Ziemi.
RAC Warszawa wraz ze studentami Wyż-
szej Szkoły Artystycznej oraz zaprzyjaź-
nionym Domem Kultury Świt zorganizo-
wał nietypowe obchody tego wyjątkowego 
dnia. Pomysłodawczynią projektu była 
jedna ze studentek WSA, Weronika San-
tarek, a kierowniczką projektu z ramienia 
Klubu, Sylwia Sobol.
Baza Ratowania Świata otworzyła się dla 
wszystkich 24. kwietnia, ale prace roz-
poczęliśmy o wiele wcześniej! Naszym 
głównym celem było wyszczególnienie 
problemu marnowania zasobów, które 
można ponownie wykorzystać, w związku 
z czym zorganizowaliśmy warsztaty arty-
styczne, polegające na tworzeniu z nich 
dzieł sztuki, co było ekologiczne… i fajne 
zarazem!
Gwoździem programu był jednak „Śmie-
ciowy pokaz mody”. Studenci WSA stwo-
rzyli siedem strojów, które w 100% wyko-
nano z przedmiotów z odzysku. Po wielu 

miesiącach prac, kilku próbach pokazu 
i ogromie serca włożonego w projekty, 
studenci stanęli na wysokości zadania. 
Dwa pokazy poprowadzone przez Rober-
ta Tonderę (z naszego klubu sponsorskie-
go, RC Warszawa Józefów) w rytmach 
muzyki techno zrobiły ogromne wrażenie 
na wszystkich obecnych, a co najważniej-
sze – zwróciły uwagę na problem marno-
wania dostępnych zasobów.
Po evencie w Domu Kultury ŚWIT studen-

ci wybrali się ze swoimi strojami na war-
szawską Patelnię, gdzie pokaz mody odbył 
się ponownie pod nazwą „Thrash Mob”. 
Tym sposobem w kreatywny i artystyczny 
sposób udało nam się wspólnie zorganizo-
wać nietypowe obchody Dnia Ziemi!
Wszystkie zdjęcia z Bazy Ratowania 
Świata obejrzycie w najnowszym nume-
rze „Żurawiny”. Serdecznie zapraszamy 
do lektury!
Sylwia Sobol, RAC Warszawa

Dzień Ziemi… ze śmieci?
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RAC WARSZAWA

RAC GIŻYCKO

Rotaractorzy dostarczyli miastu nie tylko mnóstwo inspiracji, ale pokazali, że warto pomagać 
i łączyć pokolenia

Modelki i modele powołali kreacje studentów WSA do życia
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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

1 204, 997 234 520 398 475 1608

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 945 11 150 16 872 80

Stan na 20 kwietnia 2022 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

MARZEC 2022

17 Szkoła Muzyczna 
w Lidzbarku Warmińskim Koncert charytatywny „Pomoc Ukrainie” RC Bartoszyce-Lidzbark 

Warmiński

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

KWIECIEŃ 2022

9 Kinoteatr Rialto Koncert Rotary – Śląski Jazz dla Ukrainy RC Katowice

MAJ 2022

21 Hotel Arche Seminaria szkoleniowe Dystryktu 2231 w Lublinie Dystrykt 2231 Polska

21 Hotel Arche XXV-lecie RC Lublin Centrum RC Lublin Centrum

21 Plaża miejska Olsztyn Charytatywna Sztafeta Integracyjna O co biega? RC Olsztyn Varmia

28 Golf Park Mikołów VI Turniej o Puchar Prezydentów Klubu Rotary RC Katowice

CZERWIEC 2022

2 Hotel Europa XX lecie RC Giżycko i XX Regaty o Puchar Gubernatora 
Dystryktu 2231 RC Giżycko

4 Pole Golfowe Kalinowo II Międzynarodowe Mistrzostwa Rotary Klubów w Golfie RC Poznań

4 KDK Hugonówka Koncert charytatywny „Ukraina – jesteśmy z Wami” RC Warszawa 
Konstancin

5 Lotnisko Dajtki 16 Rotariański Piknik Lotniczy RC Olsztyn

8 Kraków Małopolski Rajd Rotarian Motocyklistów (IFMR) RC Kraków Wawel

12 Golf&Country Club 
Sobienie Królewskie Charytatywny Turniej Golfowy Rotary pn. „Stop Cancer” RC Warszawa City

17 Sopot V Regaty Charytatywne w Sopocie RC Gdańsk Centrum

25 Hotel Bursztynowy Pałac 
w Strzekęcinie

Zaproszenie na przekazanie służby Gubernatora Dystryktu 
2231 oraz Prezydenta RC Koszalin na kadencję 2022/23 RC Koszalin

WRZESIEŃ 2022

24 Hotel Polonia 
w Grabanowie

XV jubileuszowa konferencja Centrum Dialogu Rotary 
i jubileusz 15-lecia RC Biała Podlaska RC Biała Podlaska

PAŹDZIERNIK 2022

21-22 Grand Hotel - Kielce
WZ Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 Rotary 
International” i Szkolenia obowiązkowe: Rotary Foundation, 

Członkostwa i Wizerunku Publicznego
Dystrykt 2231 Polska

W dniu 18.02.2022 roku zmarł 
Witold Paszt, nasz przyjaciel, 
współzałożyciel i wieloletni 
Członek Rotary Club Zamość. 
Witek był muzykiem, kom-
pozytorem i artystą wielkie-
go formatu. W swojej ponad 
40-letniej karierze estrado-
wej gościł na scenach krajo-
wych i zagranicznych, będąc 

wspaniałym ambasadorem 
Polski i jego ukochanego 
Zamościa. Ciepłem, które 
emanowało od niego dzielił 
się ze swoimi bliskimi, przy-
jaciółmi i wszystkimi którzy 
go znali.
Będzie nam brakowało jego 
poczucia humoru i dobrej 
energii, które towarzyszyły 

mu przez całe życie. 
Żegnaj Witku. Na zawsze po-
zostaniesz w naszej pamięci.
Członkowie RC Zamość

Żegnaj Przyjacielu
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#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


