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Shekhar Mehta
Prezydent Rotary International

Drodzy orędownicy zmian, cieszę się, że tak ciepło przyjęliście 
inicjatywę Each One, Bring One, która pozytywnie wpłynęła na 
członkostwo w Rotary. Nie traćmy zapału! Działajmy, aby utrzy-
mać ten wzrost i zadbać o to, aby nowi członkowie pozostali w na-
szej organizacji. Nie mogę się doczekać, żeby was spotkać podczas 
Światowej Konwencji RI 2022 w Houston. Zapewniam, że będzie 
naprawdę niesamowita!
Również wtedy odbędzie się moja ostatnia Konferencja Prezy-
dencka. Każda z nich poświęcona była obszarom podstawowej 
działalności rotariańskiej i każda okazała się wielkim sukcesem 
– zarówno w kwestiach liczby uczestników, jak i poruszanych 
tematów.
Ostatnia konferencja na Filipinach poświęcona ochronie środo-
wiska i rozwojowi gospodarek lokalnych przyciągnęła 2200 osób 
online. Brazylijska – na której poruszaliśmy tematy związane 
z wodą i higieną oraz z tym, jak wpływają one na zapobieganie cho-
robom – naliczyła ponad 600 gości. Zaraz po tym odbyło się wyda-
rzenie w Mozambiku na temat środowiska, gospodarki i pokoju, 
w którym wzięło udział 400 osób, a 700 dołączyło online. Włoska 
konferencja poświęcona harmonii pomiędzy środowiskiem a biz-
nesem przyciągnęła ponad 600 uczestników.
Podczas tych konferencji oraz moich innych podróży spotkałem 
wielu liderów, którzy wyrazili chęć współpracy z Rotary. Byli to, 
m.in.: premier Mauritiusa, prezydent Seszeli, premier Bahrajnu 
oraz prezydenci Albanii i Kosowa. Rotary zmienia świat, a świat 
z otwartymi ramionami przyjmuje rotariańskich liderów.
Konferencja w Houston poświęcona będzie tematowi, w któ-
re Rotary zaangażowane jest od dawna: „Służąc, nieś pokój”. 
Wszystkie działania w ramach Rotary pomagają tworzyć warun-
ki, które pielęgnują pokój pomiędzy społecznościami, narodami 
i nami samymi.

W marcu osobiście doświadczyłem, jak ogromne znaczenie mają 
działania Rotarian w związku z wojną w Ukrainie; w czasie, gdy 
do Polski przybywały ogromne ilości uchodźców. Darczyńcy prze-
kazali miliony dolarów na projekty, które pozwoliły zmienić życia 
innych ludzi. Otrzymaliśmy wiele wyrazów wdzięczności za wa-
szą hojność i wsparcie.
Serce się kraje, gdy z bliska doświadczamy, ile żyć zostało straco-
nych, nie tylko w Ukrainie. W Jemenie nadal trwa wojna domo-
wa. Pogłębia się kryzys humanitarny w Afganistanie. Konflikty 
zbrojne mnożą się w krajach afrykańskich, m.in.: w Libii, Suda-
nie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej, na południu 
Mozambiku, w Etiopii i Kamerunie, a Syria i Wenezuela stawiają 
czoła kryzysom uchodźczym.
Rotary zawsze będzie stać po stronie pokojowego rozwiązywania 
konfliktów i zawsze będzie wspierać poszkodowanych i potrze-
bujących. Działaliśmy również podczas II Wojny Światowej, za-
chęcając do ustanowienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
celem budowania pokoju na świecie. Ponownie nadszedł czas, 
abyśmy odgrywali role liderów w zakresie pielęgnowania i budo-
wania pokoju.
Nie da się bardziej odmienić służbą życia drugiego człowieka niż 
poprzez służbę na rzecz pokoju.

Służąc,
nieśmy pokój

MAJ 2022

Fo
t. 

Se
ph

i B
er

ge
rs

on



Rotary Polska  |  3

Shekhar Mehta
Prezydent Rotary International

Drodzy orędownicy zmian, cóż to był za rok dla Rotary! Udało wam 
się stawić czoła wyzwaniom, również tym związanym z członko-
stwem. Ten rok przyniósł nam historyczny rozwój i projekty, które 
ratowały życia i wypełniały wszystkie założenia rotariańskich ob-
szarów działalności podstawowej. Współpracowaliśmy z UNICE-
F-em, Wspólnotą Narodów i światowymi liderami. Dzięki temu 
stworzyliśmy nowe możliwości wzmacniania pozycji dziewcząt, 
ochrony środowiska, walki z analfabetyzmem i ochrony zdrowia. 
Dziękuję za waszą aktywną służbę. Dziękuję też pracownikom Ro-
tary, którzy dbają o to, by współpraca przebiegała sprawnie i z wza-
jemnym szacunkiem. To był wyjątkowy rok dla mnie i Rashi. Spo-
tkaliśmy tysiące Rotarian i zainspirowaliśmy się ich działaniami. 
Mogliśmy też opowiadać o działaniach Rotarian na najwyższych 

szczeblach – podczas rozmów z przywódcami państw i lidera-
mi, oferując współpracę, by wspólnie budować pokój na świecie. 
W naszym ostatnim artykule życzymy wam z Rashi wszystkiego, 
co najlepsze na waszej ścieżce służby, która zmienia życia.

1. Prezydent Shekhar Mehta w biurze Prezydenta RI w Evanston z pokorą służy, by odmieniać życia.
2. Shekhar i Rashi Mehta przed statuą Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.
3. Mehta „daje kopa” polio przed stadionem Urbano Caldeira w brazylijskim Santos, gdzie grał 
legendarny Pelé.
4. Marcowe przemówienie Mehty podczas Dnia Współpracy Rotary z UNICEF-em w Nowym Jorku.
5. W Nigerii – w nigeryjskim stylu.
6. Mehta podczas realizacji projektu w Nigerii, mającego na celu wzmocnienie pozycji dziewcząt.
7. Mehta pozuje z nurkami w Korei, którzy oczyszczają dno oceanu.
8. Podczas wizyty w Polsce Mehta pociesza Rotariankę z Ukrainy, gdy ta opowiada o swoich 
przeżyciach związanych z wojną.
9. Mehta podczas konferencji prasowej w Nigerii.
10. Mehta z prezydentem Kenii, Uhuru Kenyattą, podczas rozmów na temat projektów rotariańskich, 
w tym planów zakładających darmowe operacje serca.
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Spotkaliśmy tysiące Rotarian
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Jako inżynier, od zawsze pracowałem na sukcesy, które były 
w pełni wymierne i wierzę właśnie w takie, które można do-
tknąć, po które można sięgnąć. Wiem też, że nie osiąga się z ich 
z dnia na dzień, a krok po kroku.
Fundacja Rotary nie skupia się na mało precyzyjnej misji „czy-
nienia dobra”; podejmujemy konkretne kroki ku wymiernym ce-
lom, a każdy postęp jest jasno widoczny i można się nim podzie-
lić z rodziną czy przyjaciółmi.
Właśnie na takich inicjatywach skupia się projekt Programów 
Skali. Pierwszy z nich – Partners for a Malaria-Free Zambia 
(Partnerzy ku Zambii Wolnej od Malarii – PMFZ) – otrzymał 
dofinansowanie w wysokości dwóch milionów dolarów i posta-
wił sobie za cel ograniczenie przypadków występowania malarii 
o 90% w 10 regionach, gdzie choroba stanowi największe wyzwa-
nie. To ambitny i wykonalny projekt, który bazuje na systemach 
działających w innych regionach Zambii, zaimplementowanych 
przez Rotarian i naszych partnerów.
W celu eradykacji malarii Fundacja Rotary, World Vision US 
oraz Bill & Melinda Gates Foundation przekazały po dwa milio-
ny dolarów na program PMFZ, który już pozwolił na przeszko-
lenie 1300 z 2500 pracowników ochrony zdrowia. Pomogą oni 
nie tylko w prawidłowym diagnozowaniu choroby, ale dzięki nim 

uda się dotrzeć do większej liczby ludzi dotkniętych malarią, np. 
do matek z dziećmi.  PMFZ zbiera również dane, które pozwa-
lają na dystrybucję sprzętu medycznego do najbardziej potrze-
bujących regionów. Dzięki tym działaniom, a także współpracy 
z lokalnymi partnerami i klubami Rotary oraz Rotaract z Zambii, 
udało się postawić pierwsze kroki ku realizacji ambitnego celu.
PolioPlus to kolejny przykład wymiernego projektu. Udało nam 
się ograniczyć występowanie polio o 99,9%, co stanowi wspania-
łe świadectwo hojności naszych darczyńców, silnych więzi z na-
szymi partnerami w ramach Global Polio Eradication Initiative 
oraz zasięgu sieci wolontariuszy, którzy szczepią dzieci na całym 
świecie.
Nie poprzestajemy na tym. Rotary postawiło sobie za cel erady-
kację polio i dopniemy swego. Zachęcajcie Zarządy Dystryktów, 
aby przekazywały resztki z funduszy DFF na wspieranie projek-
tu eradykacji polio.
Jako inżynier, czułem dumę, gdy moje szkice przeistaczały 
się w ogromne budowle, ale większą dumą przepełnia mnie to, 
w jaki sposób Rotary tworzy lepszy świat – wymiernie i konse-
kwentnie, krok po kroku, projekt za projektem. W Rotary wszy-
scy jesteśmy inżynierami nadziei, budując lepsze jutro dla przy-
szłych pokoleń.

John Germ
Przewodniczący Fundacji Rotary

Możemy
zbudować

lepszą
przyszłość

MAJ 2022

Ilustracja: Viktor Miller Gausa
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John Germ
Przewodniczący Fundacji Rotary

Najwyższy
czas

Zig Ziglar pisał, że czas może być naszym sprzymierzeńcem lub 
wrogiem, a zależy to jedynie od ciebie, twoich celów i twojej de-
terminacji, aby wykorzystać każdą jego minutę.
Co roku w czerwcu zadaję sobie pytanie, czy dobrze wykorzysta-
liśmy te 365 dni poprzedniej kadencji. Przyjrzyjmy się zatem na-
szym osiągnięciom.
Odnotowano najmniej przypadków zakażeń dzikim poliowiru-
sem w Afganistanie i Pakistanie w historii. Oczywiście, nadal nie 
stanowi to końca naszego planu całkowitej eradykacji polio, ale 
poczyniliśmy ogromne postępy, które nie byłyby możliwe bez wa-
szego wsparcia.
W tym celu co roku musimy zebrać 50 milionów dolarów, co nie 
było łatwe w czasach pandemii, ale kluby Rotary szybko dosto-
sowały się do zmian, organizując zbiórki pieniędzy w Internecie, 
gdy organizowanie wydarzeń na żywo było niemożliwe.
Wielkim sukcesem okazał się również tegoroczny Giving Tues-
day (Dobroczynny Wtorek – pierwszy wtorek po Dniu Dziękczy-
nienia), gdy Fundacja Rotary odezwała się do prawie 500 tysięcy 
obecnych i potencjalnych darczyńców i odnotowała wpływ daro-
wizn w wysokości 1,2 miliona dolarów, m.in. z Bahamów, Indii, 
Singapuru, Tajwanu oraz Stanów Zjednoczonych. Bardzo wam 
za to dziękujemy.

Z uwagi na restrykcje międzynarodowe, przedstawiciele Rota-
ry nie mogli odwiedzić uniwersytetów na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce, gdzie powstałoby kolejne Centrum Pokoju. Nic jednak 
nie stoi na przeszkodzie promowania pokoju, czego doświadczy-
my już w dniach 3-4 czerwca podczas Konferencji Prezydenckiej 
w Houston. Nie mogę się jej doczekać.
W tym roku Rotary postawiło kolejny krok na drodze do pokoju, 
realizując ponad 1000 grantów, pomagając tysiącom potrzebu-
jącym na całym świecie. Dopiero gdy nakarmimy głodnych, za-
pewnimy rodzinom dostęp do czystej wody oraz dzieciom – do 
edukacji, będziemy w stanie mówić o prawdziwym pokoju na 
świecie.
Dobrze wykorzystaliśmy ten czas, ale wciąż mamy dużo pracy, 
dlatego zawsze chętnie będziemy witać w naszym gronie Rota-
rian i Rotaractorów, których ręce, wiedza i umiejętności pozwolą, 
aby projekty wspierane przez Fundację przyczyniły się do wpro-
wadzania realnych zmian tam, gdzie są one najpotrzebniejsze.
Lipiec jest tuż za rogiem. To dobry czas, aby wspomnieć słowa 
Ziglara – że to, jak wykorzystamy ten rok, zależy od naszej deter-
minacji, by osiągnąć wyznaczone cele. Dobrze wykorzystajmy 
dany nam czas, już dziś. I trwajmy w tym postanowieniu każdego 
dnia.

CZERWIEC 2022
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Drogie Rotarianki i Drodzy Rotarianie, to jest ostatni list 
w mojej kadencji. Dlatego chciałbym zacząć od podziękowań 
dla wszystkich Rotarian w Polsce, którzy wspierali mnie w peł-
nieniu tej zaszczytnej funkcji. Na każdym kroku odczuwałem 
Wasze wsparcie i kontakty z Wami były zawsze miłe, przyjemne 
i merytoryczne. Jesteście wspaniałymi ludźmi! Moja kadencja 
była bardzo specyficzna. Na początku kadencji borykaliśmy 
się z szalejącą pandemią, co niestety miało negatywny wpływ 
na naszą działalność, w szczególności były odwoływane liczne 
wydarzenia organizowane przez kluby. Pandemia spowodowa-
ła również, że wiele klubów nie spotykało się, nawet online, co 
znacznie rozluźniło więzy w klubach.  Później wybuchła wojna 
w Ukrainie, więc siłą rzeczy wszystkie inne sprawy zeszły na 
plan dalszy. Można powiedzieć, iż od wybuchu wojny praktycz-
nie prawie w 100% skoncentrowałem się na tym temacie.
Byłem osobiście w Ukrainie, spotkałem się z DG 2232 Włody-
mirem Bondarenko, z którym od początku wojny utrzymuję 
serdeczne stosunki, można powiedzieć, że jest moim wielkim 
przyjacielem. Wspólnie z nim i z Rotarianami z klubów Za-
mość i Zamość Ordynacki zawieźliśmy pomoc humanitarną dla 
polskiej szkoły w Kołomyi. Również udało się dzięki poparciu 
Rotarian z Ukrainy wznowić działalność tej szkoły po przerwie 
spowodowanej wybuchem wojny.
Jestem pod wrażeniem działalności praktycznie wszystkich 

klubów, które były skierowane na pomoc Ukrainie. Nie jestem 
w stanie wymienić tych wszystkich inicjatyw, ale Wasza ofiar-
ność nie znała granic. Pomoc naszego Dystryktu dla Ukrainy 
osiągnęła zawrotne kwoty i przekroczyła milion dolarów.
W chwili obecnej Rotarianin Alex Ray z USA przekazał następ-
ny milion dolarów dla naszych klubów i naszego Dystryktu na 
realizowane przez nas projekty.
Wiem również, iż w chwili obecnej zbiera on kolejny milion do-
larów na kolejne dofinansowanie.
Miałem okazję spotkać się z nim osobiście w Warszawie pod-
czas jego pobytu w Polsce i w Ukrainie i podziękować mu za tak 
hojne wsparcie.
Na zakończenie chciałbym korzystając z okazji podziękować 
specjalnie Zarządowi Dystryktu oraz wszystkim oficerom za ich 
zaangażowanie w pracy na rzecz Dystryktu.
To była wyjątkowa kadencja, a Wy wszyscy zdaliście egzamin 
na piątkę.
Nowemu Gubernatorowi Piotrowi Jankowskiemu życzę 
wszystkiego najlepszego w Jego kadencji 2022-2023.

Wojciech Wrzecionkowski
Gubernator Dystryktu 2231

Jesteście 
wspaniałymi 

ludźmi
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Kochane i kochani,
w bieżącym numerze nie-
stety nadal w dużej mierze 
pojawiają się tematy zwią-
zane z wojną w Ukrainie. Są 
to zarówno wątki dotyczące 
pomocy organizowanej za-
równo w Polsce jak i trans-
portów jakie wysyłane są do 
Ukrainy. Działań Klubów 
w tej materii jest tak wiele, że 
nie zmieściły się one w tym 
numerze. Zachęcam Was do 
lektury reportażu o Domu w Wojciechowie stworzonego dla 
uchodźców z Ukrainy przez małżeństwo lekarzy dr Katarzynę 
Szmygin-Milanowską i prof. Janusza Milanowskiego – człon-
ka RC Lublin Centrum. Materiał ten powstał podczas wizyty 
międzynarodowej grupy medialnej z Rotary International 
w Polsce. Jak zawsze ogromnie dziękuję za wszystkie Wasze 
działania, a także za wszystkie informacje jakie do nas spły-
wają. Jesteście wspaniali. Nieustająco życzę nam wszystkim 
POKOJU NA CAŁYM ŚWIECIE. 
Z rotariańskim pozdrowieniem

NR 3 (30), maj-czerwiec 2022

Rada Doradcza
Wojciech Wrzecionkowski – Gubernator Dystryktu
Janusz Koziński – Immediate Past Gubernator 2020-2021
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Barbara Pawlisz – Past Gubernator 2015-2016
Małgorzata Wojtas – Past Gubernator 2019-2020
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Piotr Jankowski – Gubernator Elekt na kadencję 2022-2023
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Redaktor naczelna

Polska

Spis treści
SŁOWEM WSTĘPU
2. Służąc nieśmy pokój, słowo wstępne Prezydenta Rotary International 
2021-2022, Shekhar Mehta, Rotary Club of Kalkuta-Mahanagarof, Bengal, 
Indie 
3. Spotkaliśmy tysiące Rotarian, słowo wstępne Prezydenta Rotary 
International 2021-2022 Shekhar Mehta, Rotary Club of Kalkuta-
Mahanagarof, Bengal, Indie 
4. Możemy zbudować lepszą przyszłość, Przewodniczący Zarządu Fundacji 
Rotary, John F. Germ, Rotary Club of Chattanooga, Tennessee, USA
5. Najwyższy czas, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary, John F. Germ, 
Rotary Club of Chattanooga, Tennessee, USA
6. Jesteście wspaniałymi ludźmi, słowo wstępne Gubernatora D2231 Rotary 
International, Wojciech Wrzecionkowski, RC Olsztyn
7. Słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

ROTARY NA ŚWIECIE
8. Ludzie czynu na całym świecie, Brad Webber, Rotary International
10. Światowa Konwencja Rotary International 2022 w Houston, Miyoki 
Walker, Rotary International 
11. Promocja klubów, Brand Center
12. Plan działań Rotary

ROTARY W POLSCE
14. W świecie ciszy, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum 
22. Nowa Gubernatorka Nominatka, Krystyna Baj Pawluk 
22. Pomoc z Niemiec dla Ukrainy, Andreas Kirchner, Rotary Club 
Sangerhausen
23. IX Międzynarodowy Konkurs „Only Water”, Piotr Izydorczyk, komisarz 
konkursu
23. Pomoc z Włoch dla Ukrainy, Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki

Z ŻYCIA KLUBÓW
24. Dobro wraca, Jerzy Kazimierz Boleski, Elbląski Klub Rotariański
25. Wspólne polsko-ukraińskie gotowanie, Dorota Wcisła, RC Elbląg 
Centrum
26. Niemiecko-polska pomoc dla Ukrainy, Evelyn Jelec i Joanna Dzenis, RC 
Giżycko
26. Przyjaciele z Ukrainy jesteśmy z Wami, RC Częstochowa
26. Z pomocą dla uchodźców, Martyna Nowakowska, RC Kraków Wyspiański
27. Solidarni z Ukrainą, Agnieszka Cybal-Michalska, RC Poznań
27. Konwój humanitarny Olsztyn-Kijów, Małgorzata Śmieszek, RC Olsztyn
28. Koncert z nadzieją i emocjami, Tetiana Kartseva, Rotaract Club Rivne 
29. Dary od Rotarian z Europy, Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław
29. Nie dla wojny, Ewa Okrucińska, RC Sopot International
29. Rotarianie z Trójmiasta przyjęli uchodźców, PDG Barbara Pawlisz, RC 
Sopot International
30. Potrzebna jest mądra pomoc długoterminowa, Emilia Czekała, RC 
Bydgoszcz Stare Miasto
30. Pomóżmy ofiarom pożaru, Daniel Dragański, RC Olsztyn
31. Młodzi wsparli projekt „Liberdade”, Tymon Sadowski Interact Szczecin 
International i Grzegorz Kotyński RC Stargard
31. Stypendium dla młodego sportowca, Tomasz Grzybowski, RC Bydgoszcz
32. Z pomocą ukraińskim uchodźcom, Michał Frelichowski, RC Bydgoszcz
32. Lekarstwa dla ukraińskich uchodźców, Michał Skup, RC Warszawa 
Fryderyk Chopin

FELIETON
33. Moje 3 grosze. Zlot motocyklowy, PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

ROTARACT
34. Niedługo przebijemy 4 miliony, Anna Grzywacz, District Alumni Chair, 
Past DRR D2231
34. Dzień dziecka z dobrymi piratami, RAC Giżycko

AKTUALNOŚCI
35. Test czterech pytań
35. Kalendarium
35. Rotary w liczbach
35. Słownik skrótów

Rotary Polska  |  7



Stany Zjednoczone

Członkowie RC Collierville w stanie 
Tennessee uwielbiają festyny, dlatego 
postanowili zorganizować wieczór 
pełen atrakcji dla dzieci specjalnej troski 
i ich rodzin. Były to, m.in. przekąski, gry 
i zabawy oraz lot balonem na gorące 
powietrze. Wydarzenie nazwano 
„Wyjątkową nocą dla wyjątkowych dzieci”, 
a do pomocy zgłosiło się 80 wolontariuszy 
z siedmiu klubów w Dystrykcie 6800 
(Tennessee i Missisipi). Kluby zebrały 
darowizny w wys. 30 tys. dolarów, które 
pozwoliły pokryć koszty imprezy. – To 
była naprawdę wyjątkowa noc dla tych 
dzieci – mówi Dave Rhylander z klubu 
w Collierville. – Prawie 300 miało okazję 
pierwszy raz w życiu doświadczyć lotu 
balonem. We wrześniu klub planuje 
zorganizować podobne wydarzenie, 
stylizowane na sportowe programy 
telewizyjne dla młodzieży.

8  |  rotary.org.pl
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad Webber

8%
PKB Belize przeznaczane 

jest na edukację

Belize

W 1991 r., rok po tym, jak RC Three 
Rivers w stanie Michigan dołączył do 
projektu Dystryktu 6360 „Belizerve”, Larry 
Campbell spakował walizki i wyruszył za 
granicę, aby dostarczyć książki do szkoły 
podstawowej w Libertad, znajdującym 
się w północnym Belize, na Półwyspie 
Jukatan. Lata mijały, a Campbell wciąż 
wracał, zaopatrując lokalne społeczności 
w używane autobusy szkolne, ambulansy, 
ciężarówki i sprzęt medyczny. 
W 1995 r. klub zebrał 20 tys. dolarów 
na wybudowanie szkoły z pięcioma 
klasami, a pod koniec dekady brytyjska 
organizacja charytatywna dobudowała 
drugie piętro, dzięki czemu budynek 
mógł pomieścić nawet 100 uczniów. 
W połowie 2021 r. klub wraz z lokalnym 
kościołem i dzięki pomocy darczyńców 
zebrali 132 tys. dolarów, z których 
większość przeznaczono na pokrycie 
czesnego dla absolwentów szkoły 
podstawowej. – Uczniowie dobrze sobie 
radzą. Mamy już, m.in. jednego lekarza, 
trójkę nauczycieli, finansistę i menedżera 
sklepu – podsumowuje Campbell.

1783 r.
Pierwszy zarejestrowany 
bezzałogowy lot balonem 

o długości 10 minut

Club of Fpo fpoClub of  
Three Rivers

Club of Fpo fpo Club of  
Collierville
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Włochy

Członkowie RC Catania Ovest są dumni 
z tego, jak potrafią dbać o pielęgnowanie 
dziedzictwa kulturowego Włoch. 
W lutym, razem z RC Palermo-Est, 
sprowadzili do Catanii XVII-wieczny 
flamandzki gobelin inspirowany 
„Śmiercią Ananiasza” Rafaela. Klub 
zasponsorował dwumiesięczną wystawę 
gobelinu w zamku Ursino oraz opłacił 
ubezpieczenie i transport dzieła w wys. 

625 dolarów, a członek klubu Filippo 
Pappalardo, wielki fan sztuki, znalazł 
darczyńców, którzy zebrali 4500 
dolarów i sfinansowali, m.in. oświetlenie 
i dokumentację projektu – jednego 
z kilku podobnych w portfolio klubu. 
– Wierzymy, że dbanie o dziedzictwo 
kulturowe naszego regionu wspiera jego 
rozwój ekonomiczny – mówi Alberto 
Lunetta, prezydent klubu. – Sztuka gra 
również istotną rolę w zacieśnianiu 
więzów społecznych.

Filipiny

W dniach 16 i 17 grudnia tajfun Rai, znany 
lokalnie jako Odette, zdewastował 11 z 17 
regionów Filipin, gdzie mieszka ponad 
11 milionów osób. Rotarianie z całego 
kraju pośpieszyli z pomocą. Dystrykty 
3850 i 3860 skupiły się na najpoważniej 
dotkniętych rejonach. – Najważniejszym 
celem było zaopatrzenie potrzebujących 
w wodę i żywność, jako że przez kilka dni 
byli odcięci dosłownie od wszystkiego 
– wyjaśnia Maria Ester Espina z RC 
Bacolod Central. Dystrykt 3850 działał 
głównie w dwóch dużych miastach, 
Sipalay i Kabankalan, z których to 
drugie znajdowało się w 70% pod wodą. 
Rotarianie dostarczali agregaty, wodę, 
sprzęt do uzdatniania wody, żywność, leki, 
odzież, materace, zabawki i wiele więcej. 
Cały kraj przechodzi teraz fazę odbudowy, 
dlatego RC Bacolod Central rozpoczął 
projekt budowy domów dla rodzin, które 
zmuszone były opuścić rodzinne strony.

Rwanda

RAC Kigali City patrzył z przerażeniem, 
jak dzieci odrabiały lekcje przy ruchliwej 
jezdni, aby skorzystać z oświetlenia lamp 
drogowych, dlatego rozpoczęli warty 
5000 dolarów projekt, mający na celu 
wyposażenie 15 domostw w baterie 
słoneczne. Projekt „Murikira Umwana” 
(PL: „Światło dla dziecka”) ruszył pod 
koniec 2020 r, a w listopadzie 2021 r. 
baterie zasilały po trzy lampy i pozwalały 
ładować telefony w każdym domu. – 
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku 
Rozwoju Rwandy oraz prowadziliśmy 
zbiórki (m.in. sprzedawaliśmy koszulki), 
aby wyposażyć dzieci w przybory szkolne, 
podręczniki i produkty higieniczne – mówi 
Rogers Nsubaga, prezydent klubu.

900 mln dolarów
Szacowana wartość strat 

rolnych i w infrastrukturze
po tajfunie Rai

47,9 mln dolarów
Cena za obraz Rafaela 

wylicytowanego w 2012 r.

38%
Rwandyjczyków

ma dostęp do prądu

Rotary Polska  |  9

Club of Fpo fpoDistrict 3850 
District 3860

Club of Fpo fpoClub of  
Catania Ovest

Club of  
Kigali City

Club of Fpo fpo fpo
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Działamy!
Przed rozpoczęciem Światowej Konwencji RI w Houston 
w dniach 4-8 czerwca, liderzy rotariańskich Action Groups 
spotkają się na wydarzeniu nazwanym RAGTime, które od-
będzie się 2 czerwca w houstońskim Downtown Aquarium, 
centrum rozrywki o powierzchni ponad dwóch hektarów, 
które jest domem dla ponad 300 gatunków zwierząt wod-
nych. 
Action Groups to niezależne i międzynarodowe grupy dzia-
łające w ramach Rotary, w skład których wchodzą eksperci 
danych dziedzin, m.in. ekonomii, pokoju, przeciwdziałaniu 
uzależnieniom, środowiska czy wody. Wspierają kluby, ofe-
rując swoją wiedzę i doświadczenie oraz pomagają znaleźć 
dofinansowania, przygotować aplikacje grantowe i systemy 
ewaluacji wdrażania projektów oraz przeprowadzają wywia-
dy środowiskowe.
Podczas wydarzenia będziecie mogli spotkać się z przed-
stawicielami prawie wszystkich 27 Action Groups, w tym 
dwóch najnowszych, zajmujących się zdrowiem i higieną 
menstruacyjną oraz uchodźcami i kwestiami przymusowych 
przesiedleń. Aby dowiedzieć się więcej i kupić wejściówki, 
wejdź na dna-rag.com/rotary-in-action/ragtime-2022.
Podczas samej Konwencji będziecie też mogli odwiedzić 
House of Friendship w George R. Brown Convention Cen-
ter, gdzie znajdziecie grupy rotariańskie innego typu – 
Fellowships (PL: rotariańskie grupy zainteresowań) – które 
jednoczące Rotarian o wspólnych pasjach.

W realu i online
Niezależnie od tego, czy pojawicie się na Światowej Konwen-
cji RI w Houston, warto, abyście wiedzieli, o czym będziemy 
mówić. Na szczęście mamy do dyspozycji kilka metod, które 
pozwolą nam być na bieżąco.
Ci, którzy pojawią się osobiście, koniecznie powinni pobrać 
aplikację „Rotary Events” – możecie znaleźć ją na urządze-
niach mobilnych w sklepie z aplikacjami. Dzięki niej spraw-
dzicie plan na każdy dzień, poznacie prelegentów i będziecie 
mogli pobrać materiały konferencyjne. Aplikacja umożliwia 
również kontakt z pozostałymi uczestnikami Konwencji, 
wgrywanie zdjęć, ocenianie sesji i wysyłanie feedbacku or-
ganizatorom.
Możesz również wziąć udział w Konwencji online. Każda 
sesja plenarna oraz wybrane Breakout Sessions będą trans-
mitowane w formie streamów na żywo. Aby uzyskać do nich 
dostęp, zarejestruj się na convention.rotary.org.
Warto również śledzić wydarzenia z Konwencji na rotariań-
skich mediach społecznościowych: na Twitterze (@rotary) 
oraz Instagramie (@rotaryinternational) znajdziecie dużo 
mniejszych aktualizacji, a na Facebooku (@rotary) będzie-
my publikować obszerniejsze relacje. Dzielcie się wrażenia-
mi z Konwencji, wykorzystując hasztag #Rotary22, aby po-
zostali Rotarianie łatwo mogli odnaleźć wasze posty.
Nie jest również za wcześnie, aby zacząć myśleć o przyszło-
rocznej Konwencji! Jeśli w dniach 4-8 czerwca odwiedzicie 
centrum konferencyjne w Houston, będziecie mogli zare-
jestrować się na Światową Konwencję RI 2023 w australij-
skim Melbourne w cenie 425 dolarów – większych obniżek 
nie będzie!
Miyoki Walker, Rotary International

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

Houstońskie Downtown Aquarium
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Promuj swój klub.
Zainspiruj swoją społeczność.

Skorzystaj z powyższych narzędzi, aby zaktualizować stronę www, materiały promocyjne i media 
społecznościowe swojego klubu. Wejdź na rotary.org/brandcenter.

Wejdź na stronę Brand Center  
Znajdziesz tam materiały 
promocyjne, które pomogą ci 
dzielić się historiami na temat 
tego, jak pomagacie lokalnym 
społecznościom, m.in.:

Wskazówki na 
temat rotariańskiej 
palety barw

Szablony, dzięki 
którym stworzysz 
loga i grafiki

Zdjęcia i filmy, 
przedstawiające
Ludzi Czynu

Rotary Polska  |  11
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DZIAŁANIA
NA SZEROKĄ SKALĘ

„Dobry projekt 
jest katalizatorem 
długofalowych 
zmian”

PLAN DZIAŁAŃ ROTARY

ROZMOWA
Z TUSU TUSUBIRĄ
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P. W jaki sposób powinniśmy podejść do 
długofalowego myślenia o projektach?
TUSU: Podam przykład: dzieci łatwo ekscytują się 
dobrymi wynikami w szkole – bo jest to sukces 
„tu i teraz”, ale rodzice wiedzą, że powinniśmy też 
patrzeć w przyszłość. Jakimi dorosłymi staną się 
nasze dzieci? Co zrobią dla świata, gdy nas już 
zabraknie?

Chodzi o efekt, jaki projekt przyniesie po tym, gdy 
go zamkniemy – a powinien być widoczny na długo 
po tym, gdy my zajmiemy się kolejną inicjatywą. 

Zmieńmy sposób myślenia o służbie. Nie chodzi 
o to, co dajemy innym, ale o to, w jaki sposób 
lokalne społeczności będą w stanie same zadbać 
o siebie bez naszej interwencji. Dobry projekt jest 
katalizatorem długofalowych zmian.

P. Dlaczego warto mierzyć, jakie efekty przynoszą 
projekty? 
TUSU: Żebyśmy wiedzieli, co warto zacząć robić, 
co warto kontynuować, a co należy zmienić.  Duże 
instytucje finansowe wymagają okazania dowodów 
trwałych zmian, a młodzi ludzie – przyszłość Rotary 
– domagają się większej transparentności od dużych 
organizacji.

P. Czy dostrzegłeś już jakieś zmiany w Rotary?
TUSU: Cieszę się, że mamy narzędzia do pomiaru 
efektów naszych projektów, co pomoże nam przy 
planowaniu kolejnych inicjatyw i określania skali 
projektów.

Chętniej też podejmujemy ryzyko, a jeśli będziemy 
robić to mądrze, to tylko na tym zyskamy. Lepiej 
uczyć się na porażkach niż się ich bać. 

POZNAJCIE FRANCISA „TUSU” TUSUBIRĘ.  
Współzałożyciel komunikacyjnej firmy 
consultingowej i członek klubu Rotary 
Kampala-North w Ugandzie. Zasiadał 
w wielu Komitetach Strategicznych, gdy 

tworzyliśmy podwaliny naszego Planu 
Działań. Tusu jest też jednym 

z doradców technicznych 
Fundacji Rotary.

Dowiedz się więcej na
rotary.org/actionplan

Kluby coraz częściej skupiają się na kilku 
najważniejszych wyzwaniach, którym społeczności 
muszą stawiać czoła, zamiast realizować tyle 
projektów, ile tylko się da. Warto przeanalizować 
mocne strony, którymi odznaczają się lokalne 
społeczności i przyjrzeć się tym rozwiązaniom, które 
pozwolą zainicjować prawdziwą lawinę zmian.

Program Skali również brzmi fantastycznie. Są to 
projekty, które wymagają więcej czasu, aby osiągnąć 
długofalową zmianę, a co najważniejsze – Program 
Skali zachęca kluby do współpracy i docenia 
wspólne działania. Jeśli chcesz zaopatrywać 
społeczności w zdatną do picia wodę, to po co 
robić 50 różnych projektów w 50 miejscach? 
Zjednoczyliśmy się w przypadku polio, zjednoczmy 
się też na innych polach.

P. Skąd bierze się twój optymizm? 
TUSU: Walka z polio pokazuje, że Rotary jest 
w stanie wprowadzać długofalowe zmiany i cieszę 
się, że wychowujemy przyszłe pokolenia Rotarian 
i Rotaractorów, które będą w stanie dostarczać 
pełnowartościowe rozwiązania, które zapewnią 
długofalowe zmiany. Damy radę.

Poza tym, moje nazwisko – Tusubira – dosłownie 
znaczy „mamy nadzieję”!

Rotary Polska  |  13
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W świecie ciszy
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W samo południe, pierwszego dnia 
prawosławnej Wielkanocy przy-

jeżdżam wraz z ekipą medialną Rotary 
International do domu w Wojciechowie 
w województwie lubelskim, w którym od 
końca marca 2022 roku przebywa gru-
pa ukraińskich uchodźców. Większość 
z nich to osoby niesłyszące, porozumie-
wające się językiem migowym. 

Cisza dramatycznych wyznań
Z nimi będę rozmawiała. Ich słowa do-
cierają do mnie bezgłośnie. I dwutorowo: 
przez pośredniczących w komunikacji 
tłumaczy języka migowego. Najpierw 
Stanisław tłumaczy z języka migowego 
ukraińskiego na migowy polski, a Jolanta 
tłumaczy mi z polskiego języka migowego 
na mówiony.  Za to przez cały czas mówią 
ich oczy. Mówią i głęboko patrzą w moje, 
jakby chciały wyczytać z nich, czy dobrze 
zrozumiałem i co myślę. Ta cisza drama-
tycznych wyznań i ich oczy zostaną w mej 
pamięci na zawsze.

Powitanie i świąteczne zwyczaje
Gdy samochód podjeżdża na parking, 
przez okna wypatrują nas i pozdra-
wiają przyjaźnie jego mieszkańcy. Ich 
uśmiech i otwartość wskazują, że czują 
się tu dobrze i bezpiecznie. Co zresztą 
znajduje potwierdzenie w późniejszych 
rozmowach. 
Wraz z nami przyjeżdżają Rotarianie 
z Rotary Club Lublin Centrum. Przywo-
żą czystą pościel i inne potrzebne rzeczy. 

Przekazują je mieszkańcom. W środku 
czeka na nas odświętnie zastawiony stół.
Pani Oksana uprzedza nas, że poczęstu-
nek wielkanocny jest skromny, bo świa-
domość, że ich mężczyźni i bliscy w Ukra-
inie mogą nie mieć ani prądu, ani gazu, 
wody i jedzenia nakazuje im skromność. 
- Emocje nie pozwalają nam spędzać 
tych świąt w spokoju i radości – podkre-
śla Oksana. 
Krótka modlitwa i zasiadamy do sto-
łu. Posiłki przypominają te spożywane 
w katolickie święta. Też są jajka, sałatki, 
wędliny i babki drożdżowe. Pojawiają się 
także gołąbki i kotleciki. Natalia opowia-
da, że pisanki często maluje się na czer-
wono. Maluje się też buzie dziewczynek 

i chłopców, aby były piękniejsze. Są jed-
nak i różnice, np. w regionie, z którego 
pochodzą goście nie polewa się wodą 
w „lany poniedziałek”. Byliśmy pewni, że 
śmigus-dyngus jest bardziej powszechny. 

W zgodzie z wewnętrzną potrzebą 
Cała grupa znalazła tu schronienie dzięki 
otwartości i chęci niesienia pomocy Ro-
tarianina prof. Janusza Milanowskiego 
i jego małżonki dr Katarzyny Szmygin-
-Milanowskiej. 
Prof. Janusz Milanowski to ceniony lu-
belski pulmonolog i członek RC Lublin 
Centrum. Od lat kieruje Kliniką Pneumo-
nologii, Onkologii i Alergologii w Szpitalu 
Klinicznym nr 4 w Lublinie. Wraz z żoną 

|   ROTARY W DYSTRYKCIE

Wspólnie przy świątecznym stole... mieszkańcy domu, rotarianie i tłumacze języka migowego

Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w Wojciechowie dzięki Rotarianinowi prof. Januszowi 
Milanowskiemu i jego małżonce dr Katarzynie Szmygin-Milanowskiej



16  |  rotary.org.pl

zaangażowali się w pomoc potrzebują-
cym. Z własnych środków kupili dom 
w położonym niedaleko Lublina Wojcie-
chowie, w którym według pierwotnych 
założeń, miał mieścić się ośrodek lecz-
niczo-rehabilitacyjny dla ok. 30 osób 
w wieku 13-17 lat wraz ze szkołą.
Niespełna rok temu założyli fundację 
„Projekt Arka”. Chcieli pomagać mło-
dzieży zmagającej się z uzależnieniami, 
od narkotyków, alkoholu czy elektroni-
ki.  Udało im się zaprosić do współpracy 
zespół doświadczonych terapeutów. Wy-
buch wojny w Ukrainie zweryfikował te 
plany, więc… zaprosili grupę uchodźców 
z Ukrainy. 
- Od pewnego czasu czuliśmy potrzebę 
zaangażowania się w pomaganie innym. 
Sami czujemy się spełnieni. Mamy cie-
płą kochającą się rodzinę, wspólnie - 
siedmioro wspaniałych dzieci, które też 
są nastawione prospołecznie. Dlatego 
postanowiliśmy podzielić się nie tylko 
zasobami materialnymi, ale też energią, 
zdolnościami organizacyjnymi, kapita-
łem społecznym. Nasi nowi mieszkańcy, 
czują się bardzo odpowiedzialni za dom 
i ogród, z dnia na dzień poznajemy się co-
raz lepiej – podkreślają gospodarze domu. 
- Robimy to w zgodzie z naszą wewnętrz-
ną potrzebą. Dużo rozmawiamy – gdy 
brakuje umiejętności, to korzystamy 
z komputerowego tłumacza. Nie nama-
wiamy do zwierzeń – wiemy, że niektóre 
są zbyt bolesne, by o nich mówić. Na ra-
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Mieszkańcy Domu w Wojciechowie razem z Rotarianami z RC Lublin Centrum

Rotarianie podczas wielkanocnego śniadania razem z mieszkańcami domu. (Prezydent RC Lublin 
Centrum Grzegorz Wójcikowski (pierwszy od prawej: ) i prof. Janusz Milanowski (drugi od prawej) 
także z RC Lublin Centrum)

Profesor Janusz Milanowski dogląda roślinek razem z Walikiem
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zie skupiamy się na naszych ukraińskich 
gościach. Ukraińcy chcą pracować także 
zawodowo, ale z tym jest problem. Przede 
wszystkim przeszkodę stanowi niezna-
jomość języka. Choć czasami się udaje 
– niedawno razem z Kasią znaleźliśmy 
pracę na budowie dla sześciu mężczyzn – 
opowiada prof. Janusz Milanowski.

Dom w Wojciechowie 
Dom w Wojciechowie, ma ok. 400 me-
trów kwadratowych powierzchni. 
W domu jest wszystko co potrzebne do 

życia. W środku jest czysto i przytulnie 
i wszystko pachnie jeszcze nowością. 
Wokół budynku jest spory ogród, stoi też 
budynek gospodarczy.
- Utrzymanie takiego ośrodka to znacz-
ny koszt. Ogrzanie pomieszczeń, wywóz 
nieczystości, prąd, gaz… to tylko niektóre 
koszty. Na bieżące wydatki otrzymujemy 
wsparcie ze Starostwa.  Najtrudniejszy 
był etap urządzenia ośrodka. W domu 
były puste ściany, a my ścigaliśmy się 
z czasem i zbieraliśmy środki. Nie było 
łóżek, mebli, sprzętu AGD. Pomogli nam 

przyjaciele, znajomi, zaprzyjaźnione fun-
dacje oraz Rotary Club Lublin Centrum. 
Obecnie największym wyzwaniem jest 
pozyskiwanie środków na codzienne 
utrzymanie domu– podkreśla prof. Ja-
nusz Milanowski. 
Schronienie znalazło tutaj 29 osób – 
w tym 17 niesłyszących – z Ukrainy. 
Pochodzą z różnych stron. Największa 
grupa jest z Charkowa. Ich dom został 
zniszczony. Uciekli w ostatniej chwili 
z dziećmi. Grupa trafiła do Wojciechowa 
z Ośrodka Koordynacji Pomocy Uchodź-
com przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Lublinie. Ich opiekunom bardzo zale-
żało, aby osoby niesłyszące zamieszkały 
w jednym miejscu. 

Oksana z dziećmi
35. letnia Oksana wraz z dziećmi: 11. let-
nia Sofią, 13. letni Pawłem i półtorarocz-
nym Denisem przyjechali do Polski 16 
marca 2022 roku. Oksana wraz ze swoją 
rodziną mieszkała w miejscowości Mo-
ściska, w obwodzie lwowskim. Niedaleko 
poligonu w Jaworowie. 13 marca 2022 
roku nad ranem nastąpił atak rakietowy 
na to lotnisko, w którym zginęło kilka-
dziesiąt osób, a ponad 130 zostało ran-
nych. 
- Mąż jest policjantem i przez trzy dni nie 
przychodził do domu. Bałam się o męża, 
ale też o siebie i o dzieci. Jeszcze przed 
wojną, w telewizji, a także w szkołach 
apelowano, żeby mieć przygotowaną tor-

Oksana z dziećmi

Córka pani Oksany – Sofia pięknie rysuje i specjalnie na nasz przyjazd wspólnie z Katią i Tają 
narysowały rysunek, na którym napisały: We love Ukraine, We love Poland, We love USA i 
podpisały nazwami ukraińskich miejscowości, z których pochodzą mieszkańcy domu
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bę z dokumentami i najpotrzebniejszymi 
rzeczami. Spakowałam się, ale myślałam, 
że nie będę musiała z niej korzystać. Tego 
dnia, kiedy został ostrzelany poligon 
w Jaworowie, mąż zadzwonił do mnie 
i powiedział żebym wyjeżdżała z dziećmi 
jak najszybciej. Kolejnego dnia wyjecha-
liśmy. Najpierw do Lublina, gdzie zatrzy-
małam się z dziećmi u znajomych, a na-
stępnie 29 marca 2022 roku trafiłam do 
Wojciechowa - mówi pani Oksana. - Gdy 
rozpoczęła się wojna, wiele osób z Kijo-
wa wyjechało i przed granicą stały długie 
na 20 km kolejki. Rodzice z malutkimi 
dziećmi i z dziadkami zostawiali samo-
chody, brali plecaki i szli pieszo z torbami 
do granicy. Chciałabym już móc wrócić 
do domu. Dzieci bardzo tęsknią za tatą – 
dodaje Oksana.
Oksana przed wojną zajmowała się dzieć-
mi. Ale z wykształcenia jest ekonomistą 
i wcześniej pracowała w elektrowni jako 
księgowa. 
Córka pani Oksany – Sofia pięknie rysu-
je, specjalnie na nasz przyjazd wspólnie 
z Katią i Tają narysowały rysunek, na 
którym napisały: We love Ukraine, We 
love Poland, We love USA i podpisały 
nazwami miejscowości, z których po-
chodzą mieszkańcy domu: Dniepro, Za-
porizhzhia, Chernirsti, Kyiv, Kharkiv. To 
była bardzo miła niespodzianka dla na-
szego międzynarodowego teamu.

Walik z rodziną
Jak mówią mieszkańcy domu, Walik jest 
tutaj kierownikiem. To on zajmuje się 
wszystkimi sprawami organizacyjnymi, 
dogląda ogrodu, zaplecza i części gospo-
darczej całego obejścia i najczęściej kon-
taktuje się z właścicielami. 
Walik jest tutaj ze swoją małżonką i 11. 
letnią córką. Jego żona pracowała wcze-
śniej jako protetyk, a on zajmował się 
córką. Walik przyjechał tutaj z Charkowa 
i za jego pośrednictwem trafiło tu jeszcze 
kilka osób. 
- Z niektórymi ludźmi, z którymi tu jeste-
śmy spotkaliśmy się 400 km od Charko-
wa na stacji paliw.  Oni planowali jechać 
do Niemiec, ale po rozmowie z nami po-
stanowili obrać kurs na Polskę – opowia-
da Walik.
Jak podkreśla Walik dużo pomógł im 
Staś, który mieszka w Lublinie i także 
jest niesłyszący. Ten sam Staś, który teraz 
tłumaczy naszą rozmowę i… uśmiecha się 
z zadowoleniem. W pomocy wspierała 
także Stasia tłumaczka polskiego języka 
migowego Jola. Razem stworzyli nieza-
wodny pomocowy team.

Jak mówią mieszkańcy domu, Walik jest tutaj kierownikiem. To on zajmuje się sprawami 
organizacyjnymi, dogląda ogrodu i domu oraz najczęściej kontaktuje się z właścicielami

Stukanie się jajkami to także ukraiński świąteczny zwyczaj

Jak podkreśla Walik dużo pomógł im Staś, który mieszka w Lublinie i także jest niesłyszący. 
Ten sam Staś, który teraz tłumaczy naszą rozmowę i… uśmiecha się z zadowoleniem. Na fot. od 
lewej: Staś, prof. Milanowski i Walik Fo
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Natalia z mężem i synem
Natalia, wraz z mężem Giennadijem i sy-
nem Maksem przyjechali do Wojciecho-
wa z Kijowa 6 marca 2022 roku.  
- 5 lutego 2022 roku zacząłem pracować 
w Polsce. 24 lutego, gdy wybuchła wojna 
firma, w której pracowałem, dała mi wy-
powiedzenie. – opowiada Pan Giennadij. 
- Gdy zaczęła się wojna, najbardziej ba-
liśmy się o syna, który został w Kijowie. 
Pojechałem po niego i razem przyjechali-
śmy do Polski. Z Kijowa do Lwowa jecha-
liśmy dwa dni, dalej, aż do korków przed 
granicą dowiózł nas taksówkarz. Resztę 
przeszliśmy pieszo. W Polsce przestał 
działać mój telefon, nie znam języka, ale 
trafiliśmy na przyjaznych ludzi. W Woj-
ciechowie czujemy się bezpiecznie, jest 
ciepło, jest dom i jest jedzenie. Jeżeli 
wojna się skończy to wrócimy. Mamy na-
dzieję, że w Ukrainie będzie kiedyś tak, 
jak w Polsce. Wierzę w Prezydenta Ze-
leńskiego. Jest odważny, został w Kijowie 
i walczy – dodaje.
Natalia, podobnie jak jej mąż i syn, jest 
osobą niesłyszącą. Urodziła się w Stani-
cy Ługańskiej - mieście bronionym przez 
wojska ukraińskie w 2014 roku, kiedy 
na Ukrainie wybuchła wojna, a wojska 
rosyjskie zajęły część wschodniej Ukra-
iny. W 2014 roku musiała pomóc swojej 
chorej matce, która mieszkała w Stani-
cy Ługańskiej, uciec z tego miasta do jej 
domu w Kijowie. Jej mama przez całe 
życie starała się by było jak najlepiej dla 
niej i dla jej siostry. W Stanicy Ługańskiej 
otworzyła swoją kawiarnię i salon fry-
zjerski. Niestety w 2014 roku mama Na-
talii musiała zostawić wszystko co osią-
gnęła i wyjechać do Kijowa. To było dla 
niej trudne do zniesienia. Te myśli i stan 
emocjonalny i fizyczny w efekcie miały 
złe konsekwencje. Mama Natalii zmarła 
w Kijowie pomimo wszystkich wysiłków 
córki, aby uratować jej życie i wesprzeć ją 
psychicznie i fizycznie.
- Gdy 24 lutego 2022 roku rosyjskie ra-
kiety zaczęły bombardować Kijów, nie 
mogłam uwierzyć, że moja rodzina znów 
będzie musiała walczyć o swoje życie. 
To było jak straszny sen. Dziś ja, mój 
syn i mąż jesteśmy bezpieczni w Polsce. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom, 
którzy pomogli nam znaleźć dom i za-
pewniają nam żywność i wszystko, czego 
potrzebujemy. Ciągle martwimy się o na-
sze rodziny w Ukrainie: mamę męża, któ-
re udało się uciec z Charkowa do Dniepra 
czy o rodzinę mojej siostry mieszkającej 
w Czerkasach.
Osobom niesłyszącym trudniej niż innym Natalia wraz z mężem podczas zabawy z synkiem Oksany

Natalia z mężem i synem
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znaleźć pracę. W głębi serca czekamy 
na zwycięstwo armii ukraińskiej i wie-
rzymy, że pewnego dnia będziemy mogli 
wrócić do domu, a Ukraina będzie jeszcze 
lepszym krajem niż była wcześniej. Tęsk-
nimy za naszymi domami i ziemią i pra-
gniemy, aby nad Ukrainą wzeszło słońce. 
– ze wzruszeniem opowiada Natalia. 

Dima i Oksana 
ze Swietłaną i Szaszą 
Dima i Oksana przyjechali z Charkowa 6 
marca 2022 roku. Ich podróż także była 
długa i męcząca. Jechali do Polski trzy 
dni. Gdy już dojechali do Przemyśla, tra-
fili do ośrodka dla uchodźców. Walik dał 
im numer telefonu i zadzwonili do Stasia. 
Jeszcze przez kilka nocy spali w różnych 
miejscach nim trafili do Wojciechowa. 
Dima opowiada, że swój dom opuszczali 
w pośpiechu: - Z domu zabraliśmy tyl-
ko najważniejsze rzeczy, aby plecak był 
lekki. W Charkowie oboje pracowaliśmy 
w fabryce. Ja byłem operatorem maszy-
ny, a Oksana pracowała na produkcji. Ra-
zem z nami przyjechała nasza sąsiadka 
Swietłana z synem Saszą. Sasza słyszy 
i teraz uczy się w polskiej szkole – opo-
wiada Dima. 

- 24 lutego zadzwoniła do mnie Swietłana 
i powiedziała, że jest wojna. Byłem zdzi-
wiony. Wyjrzałem przez okno i powie-
działem: przecież nic się nie dzieje, jest 
spokojnie. Dopiero wieczorem usłysze-
liśmy oficjalne informacje. Liczyliśmy, 
że wszystko się jakoś uspokoi. Ale było 
coraz gorzej. Przez tydzień siedzieliśmy 
w domu, ale na sąsiednie bloki zaczęły 
spadać rakiety. Mam nagrany film jak zo-
stał zbombardowany sąsiedni blok. U nas 
powypadały szyby, nie było gazu i prądu. 
Był też duży problem z jedzeniem i z le-
kami, a ja choruję na cukrzycę. Nie wiem, 
co by było, gdybyśmy nie uciekli. Tu jest 
spokojnie, ciepło, rodzinnie. Mam lekar-
stwa. Wszyscy są bardzo życzliwi. Nie 
wiem, czy mój dom jeszcze stoi. Jeśli 
będzie do czego wracać, to wrócimy. Bo 
jednak tam jest nasz prawdziwy dom – 
oznajmia Dima. 

Opieka Rotarian
Członkowie Rotary Club Lublin Cen-
trum. Włączyli się w pomoc w urzą-
dzeniu i prowadzeniu tego Ośrodka, 
wspólnie z fundacją „Projekt Arka”. 
Nicią Rotary są związani ze współza-
łożycielem Fundacji prof. Januszem 

Milanowskim. 31 marca 2022 roku RC 
Lublin Centrum przekazał 20 tys. zł na 
wyposażenie ośrodka, a wcześniej Ro-
tarianin Jacek Woźniak przekazał dla 
Ośrodka sprzęt oświetleniowy wartości 
ok. 7 tys. zł.  
Rotarianie z Lublina bardzo aktyw-
nie angażują się w pomoc dla Ukrainy. 
Wysyłają transporty z pomocą za ukra-
ińską granicę i opiekują się bezpośred-
nio ok. 40 osobami z Ukrainy. Dają im 
schronienie, wyżywienie i pomagają 
w adaptacji. W ostatnich dniach mar-
ca przekazali dla szpitala polowego 
w Ukrainie sprzęt medyczny o warto-
ści 1,5 mln zł. Dar został zrealizowany 
w ciągu kilku dni od momentu podjęcia 
decyzji. Było to możliwe, dzięki pie-
niądzom otrzymanym z Rotary Dys-
trykt 7870 New Hampshire z Vermont 
z USA, a także zaangażowaniu wielu 
życzliwych osób, którym nie jest obo-
jętny los Ukrainy.
- Z racji bliskości granicy już od pierw-
szych dni wojny członkowie Klubu 
odczuwają jej smutne skutki. Niedale-
ko Lublina zlokalizowanych jest kilka 
przejść granicznych, w tym przeznaczo-
nych dla ruchu pieszego. Wielu z nas po-

Członkowie RC Lublin Centrum włączyli się w pomoc w urządzeniu i prowadzeniu tego Ośrodka, wspólnie 
z fundacją „Projekt Arka”. Nicią Rotary są związani ze współzałożycielem Fundacji prof. Januszem 
Milanowskim. 31 marca 2022 roku RC Lublin Centrum przekazał 20 tys. zł na wyposażenie tego ośrodka Fo
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maga w różny sposób. W Krasnymstawie, 
w Społecznym Liceum Ogólnokształcą-
cym przy ul. Odrodzenia, został utwo-
rzony duży punkt zbiorczy i ośrodek dla 
uchodźców. Trafiają tam matki z dzieć-
mi. Osoby, które tam przebywają mają 
zapewnioną opiekę lekarską i psycho-
logiczną. Przez ośrodek przewinęło się 
do końca maja ponad 1000 osób. Po kil-
ku dniach większość z nich jedzie dalej. 
Nasz klub jest w stałym kontakcie z nie-
zawodną dyrektor szkoły Renatą Zwolak, 
a nasi członkowie przekazują tam różne 
dary. Ja sam jestem w tym ośrodku bar-
dzo często. Kilka razy byłem też na gra-
nicy i przywoziłem swoim autem ludzi. 
Teraz jest już zorganizowany bezpłatny 
transport – mówi Grzegorz Wójcikowski 
Prezydent RC Lublin Centrum.
To tylko niektóre z działań RC Lublin 
Centrum na rzecz Ukrainy. Prawie cały 
świat pomaga Ukrainie. Rotarianie także, 
służąc odmieniają życie potrzebujących.
Na pytanie o motywację i zaangażowanie 
się w pomoc na rzecz uchodźców członek 
Zarządu RC Lublin Centrum Jerzy Kar-
gol odpowiada:
- Moje motywacje są proste. Każdy kto 
jest w potrzebie ma prawo liczyć na po-

moc. A Rotarianie powinni być szczegól-
nie do udzielania takiej pomocy skłonni. 
Bo tylko wtedy, gdy człowiek potrzebny 
jest innym, odnajduje sens swojego ist-
nienia. Ja ciągle wierzę w ludzi, którzy 
są ponad podziałami i mogą oraz chcą 
pomóc. 
PS. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu 

materiału tłumaczom języka migowego: 
Jolancie Gromada i Stanisławowi So-
bolewskiemu.
Dziękuję także koleżankom z naszego 
międzynarodowego teamu medialnego: 
Monice Łozińskiej i Kim Widlicki za 
wspaniałą współpracę. 
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Rotarianie w miarę potrzeb, odwiedzają mieszkańców domu. Przywożą 
potrzebne rzeczy, robią zakupy, rozmawiają o potrzebach czy problemach 
do rozwiązania
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Ddecyzją Komitetu 
N o m i n a c y j n e g o 

Dystryktu 2231 Rotary 
International Guberna-
torem Nominatem na ka-
dencję 2024/2025 zosta-
ła Krystyna Baj-Pawluk 
z RC Gorzów Wielkopol-
ski, która swoją guberna-
torską służbę rozpocznie 
1 lipca 2024 roku.
Serdecznie gratulujemy 
Krysiu. Poniżej biogram 
Krystyny.
Wykształcenie: magi-
ster ekonomii: ekonomi-
ka transportu Politechnika Szczecińska – 
Szczecin, Nauczyciel dyplomowany języka 
angielskiego.
W Rotary: Członek Rotary International 
od czerwca 2016 roku. 

Działa w klubie: RC 
Gorzów Wielkopolski – 
Prezydent klubu w latach 
2018-2019 i 2021-2022.
W Dystrykcie: Oficer 
ds. Konferencji Dystryktu 
2231 w 2021 r. w Lubnie-
wicach.
Rotary Foundation Re-
cognition: Paul Harris 
Fellow 2021.
Działalność w Komite-
cie Wymiany Młodzie-
ży: Korespondent: Ame-
ryka Płn. od stycznia 2022, 
Koordynator nauczania ję-

zyka polskiego w Dystrykcie 2231 od 2021, 
Oficer wymiany młodzieży w RC Gorzów 
Wlkp. od 2016/17, Doradca studentów wy-
miany od 2016/17, Lektor języka polskiego 
jako obcego od 2016/17. 

Charakterystyczne cechy osobowości:
Kreatywna profesjonalistka z dużym do-
świadczeniem w edukacji, organizacji 
i prowadzeniu projektów — od koncepcji 
po rozwój i podsumowanie.
Pasjonatka aktywnego działania na rzecz 
innych.
Wyróżniające umiejętności organizacyjne, 
logistyczne i łatwość zarządzania ludźmi 
oraz umiejętności interpersonalne. Bardzo 
szybka adaptacja do nowych okoliczności 
i sytuacji. Umiejętność szybkiego uczenia 
się oraz dynamicznego działania i skutecz-
nego komunikowania się. Duże poczucie 
humoru i dystans do samej siebie. Opty-
mistka, która kocha ludzi.
Hobby: podróże, języki obce, fotografo-
wanie
Znak zodiaku: Bliźnięta
U ludzi najbardziej ceni: otwarty umysł, 
uczciwość i poczucie humoru.

Nowa Gubernatorka Nominatka 

W sobotę (5 marca 2022) do Za-
mościa dotarł kolejny transport 

z pomocą z Rotary Club Sangerhausen. 
W dostarczonym transporcie były m. in.: 
artykuły spożywcze, koce, śpiwory, wiele 
lekarstw, artykuły higieniczne i banda-
że. RC Sangerhausen został założony 27 
kwietnia 1992 roku w Dystrykcie 1800 
i działa w nim 44 Rotarian.
Na spotkaniu w dniu 28 lutego 2022 roku 
nasz klub postanowił pomóc uchodźcom 
z Ukrainy i zaczął zbierać datki. Wiedzie-
liśmy, co było pilnie potrzebne z infor-
macji jakie były przekazywane w naszym 
niemieckim Dytrykcie Rotary. W San-
gerhausen od razu pojawiła się ogromna 
chęć do przekazywania darów, dzięki cze-
mu w czwartek udało nam się zapakować 
pierwszy samochód z zaopatrzeniem hu-
manitarnym, który nasz przyjaciel Uwe 
Breuer przywiózł do RC Zamość Ordynac-
ki w Zamościu. W piątek nasi członkowie 
zapakowali kolejną ciężarówkę z zebraną 
pomocą, m.in. z miasta Sangerhausen, 
dzięki czemu przyjaciele Vico Acker i An-
dreas Kirchner mogli rozpocząć drugą do-
stawę pomocy w sobotę rano.
Po drodze mijaliśmy wiele innych trans-
portów pomocy m. in. z Hiszpanii, Fran-
cji, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Belgii, 
Czech, Słowacji, a przede wszystkim 
z Niemiec.

Przy wsparciu telefonicznym Anny Mu-
rawskiej z RC Świnoujście transport dotarł 
bezpiecznie do Zamościa po 15 godzinach 
jazdy i został przywitany przez Andrzeja 
Górskiego z RC Zamość Ordynacki. Wielu 
młodych pomocników było gotowych do 
natychmiastowego rozładowania cięża-
rówki. RC Zamość Ordynacki przejął koor-
dynację i dystrybucję na miejscu.
Nasi przyjaciele Vico i Andreas zostali 
następnie zaproszeni przez Andrzeja do 
swojego domu na wspólną kolację z inny-
mi przyjaciółmi z Klubu Zamość Ordy-
nacki. Po długiej podróży był jeszcze czas 
na ożywioną wymianę zdań o problemach 
na miejscu i przedyskutowanie aktualnej 

smutnej sytuacji, która okazała, jak ważne 
jest pielęgnowanie przyjaźni Rotarian, aby 
wspólnie pomagać i służyć społeczeństwu.
W niedzielę 6 marca Vico i Andreas wyru-
szyli z powrotem do domu do Sangerhau-
sen z wieloma nowymi wrażeniami, a tak-
że wieloma myślami. Wieczorem oboje 
wrócili bezpiecznie do domu, z dobrym 
samopoczuciem spełnionej misji, a przede 
wszystkim z dużym szacunkiem dla pracy 
wielu pomocników na miejscu oraz dla 
Rotary Club Zamość Ordynacki, który ze 
swoimi 14 członkami tworzy ogromny 
wkład w pomoc dla Ukrainy.
Andreas Kirchner, Rotary Club San-
gerhausen

Pomoc z Niemiec dla Ukrainy
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W dostarczonym transporcie były m. in.: artykuły spożywcze, koce, śpiwory, wiele lekarstw, 
artykuły higieniczne i bandaże

DGN Krystyna Baj-Pawluk



Rotary Polska  |  23

|   Z ŻYCIA KLUBÓW

19 marca 2022 roku odbyły się uro-
czyste obrady Jury IX Międzynaro-

dowego Konkursu Międzykulturowe 
poszukiwania w sztuce „Only Water” 
w siedzibie Zespołu Państwowych Szkół 
Plastycznych im. Tadeusza Makowskie-
go w Łodzi.
Organizatorem konkursu był Zespół Pań-
stwowych Szkół Plastycznych im. Tade-
usza Makowskiego w Łodzi, a współorga-
nizatorem Rotary International Dystrykt 
2231 Polska oraz Rotary Club Łódź.
Na konkurs wpłynęło: 47 prac w kategorii 
rysunek, 246 prac w kategorii malarstwo, 
276 prac w kategorii plakat, 110 prac w ka-
tegorii fotografia i 33 prace w kategorii 
grafiki warsztatowej.
Przewodniczącym Jury był dr. hab. Sła-
womir Iwański – prof. zwyczajny, wykła-
dowca Katedry filmu animowanego i efek-
tów specjalnych Wydziału operatorskiego 
i realizacji telewizyjnej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te-
atralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Wiceprzewodniczący Jury: hab. Piotr 
Karczewski – prof. nadzwyczajny – Dzie-
kan Wydziału Grafiki i Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi Członkowie 
jury: Grzegorz Kalinowski – Kierownik 
Pracowni Technologii Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Łodzi, Pavel Noga – 
ArtD. – doktor habilitowany, wykładowca 
Uniwersytetu Tomasa Bati w Zlinie (pra-
cownia projektowania graficznego), Uni-
wersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersy-
tetu Ostrawskiego w Ostrawie, Czechy 
i Sarka Dedkova (projektantka, ilustra-
torka, malarka) – pedagog na Gimnazjum 
Havirov, Czechy.

Honorowi członkowie jury: Wojciech 
Wrzecionkowski – gubernator dystryk-
tu Rotary, Piotr Jankowski – gubernator 
elekt dystryktu Rotary, Maciej Taczalski 
– prezydent Rotary Club Łódź, Marcin Ja-
szyka – prezydent elekt Rotary Club Łódź 
i Andrzej Jaskólski – Prezes Allmendin-
ger Sp. z o.o. Łódź, członek Rotary e-club 
Poland.
Członkowie honorowego Jury przyzna-
li dwie nagrody: Gubernatora Dystryktu 
Rotary oraz nagrodę Prezydenta Rotary 
Club Łódź.
IX edycja konkursu była szczególna pod 
wieloma względami. Od początku istnie-
nia konkursu Rotary Club Łódź funduje 
nagrody wyróżnionym uczniom. W tej 
edycji współorganizatorem i fundatorem 
nagród był także Dystrykt Rotary Polska.

Jesteśmy jako szkoła bardzo wdzięczni 
wszystkim dotychczasowym Prezyden-
tom Rotary Club Łódź jak i dzisiejszemu 
Gubernatorowi Dystryktu Rotary Polska 
Panu Wojciechowi Wrzecionkowskiemu.
Edycja ta była wyjątkowa także pod 
względem ilości nadesłanych prac, która 
okazała się rekordowa ze wszystkich kon-
kursów.
Temat „Only water” który powstał z inicja-
tywy Rotary okazał się problemem, który 
zainteresował ogromną liczbę młodych 
ludzi. Ich kreatywność w pracach i sposób 
pokazania jak ważna jest woda na świecie 
napawa nas wszystkich optymizmem.
Międzynarodowy Konkurs Only Water 
został zakończony wernisażem w galerii 
w łódzkim Monopolis. 
Piotr Izydorczyk, komisarz konkursu

IX Międzynarodowy Konkurs „Only Water”
RC ŁÓDŹ

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 J
as

kó
ls

ki
, R

ot
ar

y 
e-

cl
ub

 P
ol

an
d

Na fot. Od lewej: Gubernator D 2231 Wojciech Wrzecionkowski wraz z małżonką Elżbietą oraz 
Andrzej Jaskólski honorowy członek Jury (Rotary E-club Poland)

Na konkurs wpłynęło: 47 prac w kategorii rysunek, 246 prac w kategorii malarstwo, 276 prac 
w kategorii plakat, 110 prac w kategorii fotografia i 33 prace w kategorii grafiki warsztatowej
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Ponad 72 tys. złotych przekazał Elblą-
ski Klub Rotary na pomoc dla miesz-

kańców Ukrainy. Na kwotę tę złożyły się 
środki zgromadzone na koncie Klubu, 
środki przekazane przez niemiecki RC 
z miasta Leer, a także uzyskane podczas 
zorganizowanego przez Klub koncer-
tu charytatywnego pod hasłem ,,Dobro 
wraca”.
12 marca 2022 roku w sali koncertowej 
Zespołu Państwowych Szkół Muzycz-
nych w Elblągu odbył się charytatywny 
koncert zorganizowany przez Elbląski 
Klub Rotary.
Pierwotnie miał być to koncert umożli-
wiający spotkanie przyjaciół i sympaty-
ków Elbląskiego Klubu Rotary po długim 
okresie ograniczeń związanych z pande-
mią, a także służący zgromadzeniu środ-
ków finansowych na bieżącą działalność 
charytatywną Klubu. Data koncertu ule-
gała trzykrotnie zmianie zgodnie z cy-
klem kolejnych fal pandemii. Początkowo 
miał to być koncert Noworoczny, później 
Walentynkowy, a ostatecznie scenariusz 
koncertu marcowego napisało życie.
Myśl przewodnia koncertu wyrażająca 
się w haśle ,,Dobro wraca“, mimo zmian 
terminów i okazji nic nie straciła na aktu-
alności, a w terminie marcowym nabrała 
nowego i głębszego znaczenia.
24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowa-
ła Ukrainę. Rozpoczęta wojna postawi-
ła przed wszystkimi ludźmi dobrej woli 
określone wymagania.
Elbląski Klub Rotary zaangażował się 
w pomoc Ukrainie niemal natychmiast. 
Podjęto jednomyślną decyzję aby przeka-
zać pewną kwotę pieniędzy na konto cen-
tralnie organizowanej przez polski dys-
trykt Rotary pomocy Ukrainie, a ponadto 
postanowiono zorganizować indywidual-
ną akcję klubową pomocy skierowanej do 
mieszkańców Tarnopola.
Zdecydowaliśmy, że przeznaczamy na ten 
cel wszystkie środki finansowe zgroma-
dzone na koncie klubowym oraz uzyskane 
na planowanym koncercie charytatyw-
nym. Postanowiliśmy także zwrócić się 
z propozycją udziału w naszej akcji do 
zaprzyjaźnionego RC Leer. Równolegle 
nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z RC 
Ternopil City.
Efekty przerosły nasze oczekiwania. Nie-
miecki klub w ciągu jednego dnia spon-
tanicznie przekazał nam 11 tys. euro. 

Koncert, wraz z innymi odbywającymi 
się podczas jego trwania atrakcjami, po 
zaznaczeniu, iż wszystkie wpływy z daro-
wizn realizowanych poprzez udział w nich 
będą przeznaczone na pomoc dla walczą-
cej Ukrainy dał następne kilkanaście ty-
sięcy złotych. Do naszego Klubu dotarła 
również pomoc rzeczowa i finansowa od 
dwójki niemieckich wolontariuszy. Swoją 
znaczącą cegiełkę dołożyły również Rota-
rianki z drugiego elbląskiego klubu – Ro-
tary Club Elbląg Centrum.
Warty podkreślenia jest również fakt, że 
członkowie Elbląskiego Klubu Rotary 
nie tylko zaangażowali się w pozyskanie 
środków finansowych, ale też zajęli się 
również całą logistyką tego przedsięwzię-
cia, czyli zakupem po bardzo korzystnych 
cenach hurtowych oraz dostarczeniem 
blisko 2 ton medykamentów i środków 
higieny osobistej. Ze zorganizowanego 
i opłaconego przez Elbląski Klub Rotary 
transportu skorzystały również władze 

miasta Elbląg , które w ten sposób przeka-
zały do Tarnopola część zebranych przez 
miasto darów. W efekcie zamiast jednego 
samochodu w podróż na Ukrainę wyje-
chały dwa wypełnione po brzegi pomocą 
rzeczową skierowaną do rotarian z RC 
Ternopil. Dalej za ich pośrednictwem po-
moc ta trafiła do jednego z tarnopolskich 
szpitali i mieszkańców Tarnopola.
Dobro wraca. Sposób realizacji tego 
stwierdzenia jest za każdym razem inny 
w zależności od okoliczności, ale zawarta 
w nim idea pozostaje niezmienna.
Może dobrze, że informacja o zainicjo-
wanej przez Elbląski Klub Rotary wspól-
nej akcji rotarian polskich, niemieckich 
i ukraińskich pojawia się dopiero teraz 
gdy trochę opadły emocje. Pomoc Ukra-
inie w tym czasie jest potrzebna nadal 
i zachęcamy aby w niej nie ustawać. Każ-
dy na miarę swoich możliwości.
Jerzy Kazimierz Boleski, Prezydent 
Elbląskiego Klubu Rotary 2021/2022

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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Dobro wraca

Dzięki akcji elbląskich rotarian do Ukrainy pojechały dwa samochody wypełnione po brzegi 
pomocą rzeczową skierowaną do rotarian z RC Ternopil, za których pośrednictwem pomoc trafiła 
do jednego z tarnopolskich szpitali i do mieszkańców Tarnopola

RC ELBLĄG
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Gotowanie to wielka przyjemność. 
W ramach projektu jaki realizuje Ro-

tary Elbląg Centrum 30 maja 2022 roku 
odbyły się zajęcia kulinarne z ukraiński-
mi dziećmi, które uczęszczają do Szkoły 
Podstawowej nr 12.  Wspólne gotowanie 
Rotarianek z uczennicami i uczniami 
oraz ich mamami było niesamowitą przy-
godą. W wydarzeniu wzięło udział ponad 
50 osób.
W ramach zajęć odbyło się wspólne lepie-
nie, gotowanie i smakowanie ukraińskich 
pierogów z ziemniakami i serem. Dzieci 
wcześniej przygotowały i omawiały na 
lekcjach oryginalne przepisy na ukraiń-
skie potrawy. Już w założeniach miało to 
być spotkanie sprzyjające wzajemnej in-
tegracji i poznawaniu kultur i dokładnie 
tak to wyglądało, było gwarnie, radośnie 

i bardzo smacznie. Wszystko to mogło się 
zadziać dzięki projektowi DPP (Dystryk-
talnych Projektów Pomocowych) pozy-
skanemu z Dystryktu 2231 Rotary Polska. 
Inicjatorką i koordynatorką tego projektu 
jest Prezydent Elekt RC Elbląg Centrum 
Katarzyna Siwiecka.
Gotowanie ćwiczy i relaksuje mózg, za-
pewnia ruch dłoni i palców, stymuluje 
zmysły, przez co ma moc zmniejszania 
stresu. Przez większą część naszego 
życia uczymy się świadomie korzystać 
ze spożywania pokarmów. Dlatego tak 
ważne są kulinarne zajęcia podczas któ-
rych warto sięgać po bezpieczne pro-
dukty spożywcze. Dzieci dotykając mąki, 
oleju czy np. ugotowanego makaronu 
doświadczają nowych wrażeń senso-
rycznych. Mają okazję obserwować, jak 

suchy i sypki materiał zmienia się w mo-
kry i kleisty, a następnie miękki i stały. 
Tak jak działo się to w przypadku przygo-
towywanych pierogów.
Uczestnictwo w takich zajęciach wpływa 
korzystnie na samopoczucie i dostarcza 
wiary we własne możliwości. Wspólne 
gotowanie oznacza wzajemną współpracę 
i komunikację, a także w naturalny spo-
sób pokazuje dziecku jak ważna jest rola 
każdej osoby w procesie osiągania wspól-
nego celu. Zajęcia kulinarne to jednocze-
śnie nauka pracy w grupie, nawiązywania 
i podtrzymywania relacji, koncentracji 
i odpowiedzialności. Uczestnicy gotowa-
nia szybko widzą efekty swojej pracy, któ-
rymi mogą się pochwalić i podzielić, a to 
przynosi satysfakcję.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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Wspólne polsko-ukraińskie gotowanie

Wspólne gotowanie Rotarianek z uczennicami i uczniami oraz ich mamami było niesamowitą 
przygodą. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób

RC ELBLĄG CENTRUM
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Po agresji Rosji na Ukrainę wysłaliśmy emaile z prośbę o po-
moc do członków komitetu ICC Niemcy – Polska. Naszą 

prośbę bardzo aktywnie wsparł Horst Roepenack. Odzew ze 
strony niemieckich klubów i członków komitetu był ogromny 
i zaskoczył nas całkowicie. Zaproponowali zarówno pomoc fi-
nansową jak i rzeczową. Ze względu na znajomość języka koor-
dynacją w naszym klubie zajmuje się koleżanka Evelyna Jelec. 
Znaczną część chętnych do pomocy niemieckich klubów prze-
kierowaliśmy do klubów bliżej granicy z Ukrainą – RC Zamość 
Ordynacki, RC Zamość i RC Jarosław oraz kluby angielskie do 
Gubernatora Elekta Piotra Jankowskiego.
Obecnie współpracujemy blisko z dwoma niemieckimi dystrykta-
mi D 1890 i D 1820.
RC Otterndorf-Land Hadeln, RC Cuxhafen, RC Hamburg-Hansa 
i RC Hamburg-Haake z Dystryktu 1890 przekazały nam pienią-
dze na pomoc Ukrainy i zainicjowali Grant swojego Dystryktu. 
Koordynatorami współpracy tych klubów z RC Giżycko są Klaus 
– Gerrit Gerdts i Dr Jan Haase. Na razie z tych pieniędzy zakupi-
liśmy agregaty prądotwórcze, walkie-talkie, latarki czołowe wraz 
z dużą ilością baterii do nich, artykuły spożywcze i higieniczne dla 
małych dzieci, środki medyczne i kuchenki gazowe. Bardzo dzię-
kujemy koledze Wackowi Olszewskiemu i załodze apteki „Nowa” 
w Giżycku, panu Piotrowi Kuźb, pani Dagmarze John i pracowni-
kom sklepu Intermarche w Giżycku oraz kierowniczce „Biedron-
ki” pani Monice za pomoc.
Bardzo aktywnie do pomocy Ukrainie włączyły się również kluby 
Dystryktu 1820 RC Hanau -Maintal i RC Frankfurt/M.-Römer. 
Koordynatorami z ramienia swoich klubów są Michael Köttner 
i Max Köttner. Od tych klubów otrzymaliśmy 5 profesjonalnych 
generatorów prądu wraz z oprzyrządowaniem (przedłużacze na 
bębnach, rozdzielacze, kanistry, olej itd.), powerbanki solarne 
i walkie-talkie o dużym zasięgu. W drodze do nas jest następny 
ładunek od nich ze sprzętem chirurgicznym i lekami do szpitala 
w Winnicy, mlekiem następnym dla niemowląt i innymi potrzeb-
nymi artykułami dla małych dzieci – cała ciężarówka darów.
Serdecznie dziękujemy prezydentom i członkom niemieckich 

klubów za ogromne zaangażowanie i pomoc naszym sąsiadom 
z Ukrainy.
Dary przekazaliśmy miastu partnerskiemu Giżycka Dubno, klu-
bom Rotary Dubno i Lviv oraz szpitalowi we Lwowie. To wbrew 
pozorom nie było logistycznie łatwe. Najpierw magazyn w Ho-
telu Europa (Asia i Maciek Dzenis), pakowanie i opisywanie po 
ukraińsku zawartości paczek, potem samochodami i ciężarów-
kami dowóz do miejsca transportu. Transport organizowali pan 
Jan Pik ze Związku Ukraińców w Polsce – ognisko w Giżycku 
i kolega Łukasz Grabarczyk – RC Olsztyn. W Ukrainie dary do 
dalszego rozprowadzenia przejęli Rotarianie Gena Krojczyk (RC 
Lviv) i Mykola Mandziuk (RC Dubno) i to oni nas również infor-
mują o najpilniejszych potrzebach.
Bardzo im dziękujemy i podziwiamy. Wszyscy członkowie na-
szego Klubu angażują się w pomoc Ukrainie i uchodźcom, którzy 
trafili do Giżycka. Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz 
jest mocno zaangażowany w pomoc. Przekazujemy dla uchodź-
ców rzeczy potrzebne na co dzień, pomagamy miastu w wyposa-
żeniu mieszkań dla kolejnych osób przybywających do Giżycka. 
Dwóch naszych kolegów (Marek Stawicki i prezydent klubu Je-
rzy Banach) udostępniło swoje mieszkania uchodźcom. 
Evelyn Jelec i Joanna Dzenis, RC Giżycko

Rotarianki i Rotarianie z RC Kraków Wy-
spiański zmobilizowali się i w 24 godzi-

ny zebrali całą listę potrzebnych rzeczy, jaką 
poprzedniego dnia sporządziła Prezydent 
Klubu Martyna Nowakowska po wizycie 
w hostelu interwencyjnym dla uchodźców 
z Ukrainy.
Dzięki tej szybkiej akcji, już 6 marca 2022 
roku członkowie klubu przekazali: defibryla-
tor AED, ciśnieniomierze, termometry, pul-
soksymetry, sprzęty kuchenne, duże garnki, 
patelnie, czajniki, noże, pojemniki na zabaw-
ki, kosze na śmieci, mopy i inne potrzebne rzeczy, na rzecz domu 
dla uchodźców. Z pewnością nie jest to koniec pomocy dla tej 
placówki.

Dom dla uchodźców Fundacji Wolno Nam, 
który został zorganizowany spontanicznie 
przy ul. Piłsudskiego 13 w Krakowie, daje 
schronienie każdemu, kto jest w potrzebie. 
Wolontariusze oferują też wsparcie psycho-
logiczne i prawne oraz opiekę nad dziećmi. 
Niesamowite jest to, że Fundacja otrzymała 
zgodę od właściciela kamienicy na urucho-
mienie hostelu interwencyjnego dla uchodź-
ców z Ukrainy. Weszli do pustego budynku. 
Naprawdę nie było tam nic. W ciągu dwóch 
dni uruchomili hostel – dziś są w piątym 

dniu działania. Przebywa tam niemal 100 osób, w tym bardzo 
wiele dzieci. Jest też kilka psów.
Martyna Nowakowska, RC Kraków Wyspiański
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Niemiecko – Polska pomoc dla Ukrainy

Z pomocą dla uchodźców

RC GIŻYCKO 

RC KRAKÓW WYSPIAŃSKI

Dary zostały przekazane miastu partnerskiemu Giżycka - Dubno, 
klubom Rotary Dubno i Lviv oraz szpitalowi we Lwowie

Przekazany defilbrylator AED
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W odpowiedzi na zaistniałą sytuację na Ukrainie, Rotary 
Club Olsztyn zorganizował po raz drugi konwój huma-

nitarny. Celem konwoju było dostarczenie żywności, lekarstw, 
środków higieny i środków medycznych.
W dniach 08-10.05.2022 wspólnie z Niepubliczną Szkołą Ab-
solwent oraz Szkołą Podstawową nr 22 w Olsztynie, zorgani-
zowana została akcja „Paczka dla żołnierza”. Uczniowie wspól-
nie z rodzicami przygotowali paczki dla ukraińskich żołnierzy. 
Każda paczka zawierała napoje gazowane, wodę, batony, cze-
koladę, kawę i herbatę. Dzieci napisały listy oraz przygotowa-
ły kolorowe laurki. Paczki dedykowane zostały 241 brygadzie 
z Kijowa.
Z pozyskanych funduszy przez RC Giżycko zostały zakupione 
środki higieny, środki myjąco-piorące, oraz wyposażenie indy-
widualnych apteczek taktycznych. Pomoc dedykowana została 
poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy z obwodu Charkow-
skiego oraz 241 brygadzie z Kijowa.
Dzięki stałej współpracy z Bankiem żywności w Olsztynie zo-
stały przekazane nam 4 palety żywności z długim terminem 

przydatności. Którą dedykowaliśmy mieszkańcom z obwodu 
Mikołajewskiego.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce kierowców, któ-
rzy w ramach swojego wolnego czasu zdecydowali się pomóc 
– Przemysław Andrzejewski oraz Magda Ziajk.
Małgorzata Śmieszek, RC Olsztyn

Rotary Club Poznań solidaryzuje się z Ukrainą. Jesteśmy 
wstrząśnięci bezwzględnością rosyjskiego autorytaryzmu 

i złem, którego doświadcza społeczeństwo ukraińskie. Robimy 
wszystko, aby zarówno w formule prywatnej, a nade wszystko 
jako Rotary Club Poznań wspierać każdego obywatela Ukrainy 
potrzebującego naszej pomocy.
Przedmiotem szczególnej troski Prezydenta Jacka Grali oraz 
członkiń i członków Rotary Club Poznań jest trudna sytuacja 
szpitali i placówek medycznych w Ukrainie. W dniu 9 marca 
2022 roku poznańscy rotarianie wzięli udział w spotkaniu z Ro-
tary Club of Grants Pass w Grants Pass, Oregon, USA, zorgani-
zowanym z inicjatywy członkini RC Poznań Katarzyny Bedna-
rek-Rajewskiej.
Spotkanie okazało się bardzo owocne. Rotarianie z Grants Pass 
postanowili razem z Rotary Club of Poznań zaangażować się 
w pomoc Ukrainie i założyli zbiórkę pieniężną w swoim Klubie, 
która będzie prowadzona do końca kwietnia. Na ten moment 
już udało się zebrać ponad 37000 USD. Do projektu również 
przyłączyli się mieszkańcy Grants Pass. Za uzyskane fundusze 
Rotary Club Poznań oraz Rotary Club of Grants Pass zakupiły 
specjalistyczny sprzęt chirurgiczno-ortopedyczny stosowany 
w leczeniu chorych poszkodowanych podczas wojny na Ukra-
inie i dostarczony do szpitala wojskowego we Lwowie.  Zaku-
piliśmy między innymi dwa urządzenia do podciśnieniowego 
leczenia ran, dermatom, zestawy do stabilizacji zewnętrznej 
złamań oraz niezbędne narzędzia chirurgiczne. W tym miejscu 
należy zaakcentować, że nieocenioną pomoc w organizacji zaku-
pów i w transporcie sprzętu medycznego uzyskaliśmy od Rotary 
Club  Zamość (Krzysztof Bork), Rotary Club Wolsztyn (Tomasz 
Bork) oraz od profesora dr hab. Marka Karczewskiego z Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medyczne-
go  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni próbami dalszej destabilizacji 
sytuacji w Ukrainie. Wystąpienie naszej klubowej Koleżanki Ka-
tarzyny Bedanarek-Rajewskiej z RC Poznań odwołujące się do 
ukazania dramatycznej sytuacji szpitali i ośrodków medycznych 
w Ukrainie zostało nagrane i przedstawione podczas spotkań in-
nych Klubów Rotary w Grants Pass i Medford w Oregonie. W lo-
kalnej prasie ukazał się również artykuł, a w lokalnej stacji telewi-
zyjnej – audycja poświęcona tematyce spotkania, której istotą jest 
profesjonalna pomoc medyczna ludności ukraińskiej z regionów 
objętych walkami. Wojna na Ukrainie zmienia Świat. Nadzieja 
w pomocy, współpracy i solidarności z Narodem Ukraińskim.
Agnieszka Cybal-Michalska, RC Poznań

Konwój humanitarny Olsztyn-Kijów

Solidarni z Ukrainą

RC OLSZTYN

ROTARY CLUB POZNAŃ 

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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Robimy wszystko, aby zarówno w formule prywatnej, a nade wszystko 
jako Rotary Club Poznań wspierać każdego obywatela Ukrainy 
potrzebującego naszej pomocy

RC Olsztyn po raz drugi zorganizował konwój humanitarny, którego 
celem było dostarczenie do Ukrainy żywności, lekarstw, środków higieny 
i środków medycznych
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Koncert z nadzieją i emocjami
Kultura – jest to ta część życia, która nie jest tak bardzo wi-

doczna, ale tworzy teraźniejszość, w której żyjemy. W ra-
mach tej kultury jest obecnie pisana historia. I jest ona pisana 
w języku ukraińskim. Przez wiele lat Polska była wiarygodnym 
partnerem handlowym dla Ukrainy, miejscem dokonywania za-
kupów, ale także pracodawcą. Natomiast 24 lutego 2022 roku 
Polska podała pomocną dłoń dla Ukrainy oraz stała się drugim 
domem dla kilku milionów ukraińskich uchodźców wojennych, 
głównie mam z dziećmi.
Polska poprzez pryzmat swojego doświadczenia historycznego 
dokładnie rozumie z jaką sytuacją mamy do czynienia i w jaki 
sposób można pomóc ludziom w potrzebie. Co więcej, w świato-
wej praktyce pomocy humanitarnej Polska stała się pierwszym 
państwem, które przy tak dużej liczbie uchodźców nie zorgani-
zowało dla nich obozów, a zapragnęło ich zasymilować z lokalną 
społecznością.
W sferze pomocy bardzo ważne jest, aby wybrać sposób w jaki 
można pomóc ludziom w potrzebie. W sobotę 19 marca 2022 
roku odbył się cudowny i wzruszający koncert charytatywny, 
zorganizowany poprzez Kluby: RC Jelenia Góra, RC Jelenia 
Góra Fenix i RC Karpacz Karkonosze oraz Filharmonię Dolno-
śląską w Jeleniej Górze.
Tytuł koncertu brzmiał „Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy”. 
Wybrany on został przez to, że przez wiele lat kultura ukraiń-
ska oraz rosyjska były traktowane jako podobne. Naszą intencją 
było nagłośnić, że jesteśmy zupełnie innym narodem, z innymi 
wartościami i kulturą. Tytuł koncertu jest tytułem utworu ukra-
ińskich muzyków Dj Probass oraz Hardi, który został stworzony 
w 2021 roku. W czasie wojny w Ukrainie stał się on nieformal-
nym przywitaniem ukraińskich obywateli, a w liście przebojów 
Apple Music UA zajmuje 8 miejsce.
W murach Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, znane 
ukraińskie utwory – pieśni, dumki, kołysanki – zabrzmiały w zu-
pełnie innym świetle, dzięki utalentowanym artystom. Każdy ko-
lejny śpiewany utwór był dopełniany poprzednimi, a sama atmos-
fera z biegiem koncertu była coraz bardziej napełniona emocjami. 
Na zaproszenie Dyrektora Filharmonii przyjechali artyści z Fil-
harmonii Lubelskiej – Agnieszka Tyrawska, Daria Lahotska, Jana 
Lenzion, Natalia Skipor, Agata Bartłomiejczyk, Roman Lokatyr, 
Andrzej Gładysz, Tomasz Mazur. Niespodzianką wieczoru stała 

się również solistka Filharmonii z Równego, pani Natalia-Ma-
riya Faryna, która przyjechała do Polski na konferencję naukową 
przed inwazją Rosji na Ukrainę i w konsekwencji wybuchu wojny 
zmuszona była zostać. Podczas koncertu, Daria Lahotska wyko-
nała w ramach prapremiery skomponowaną i napisaną przez sie-
bie kołysankę i poświęciła ją dzieciom, które zostały zamordowa-
ne podczas wojny w Ukrainie. Natomiast Natalia-Mariya Faryna 
zaśpiewała utwór skomponowany przez Ihora Pokłada – jest to 
80-letni kompozytor, który podczas wojny przez blisko dwa ty-
godnie mieszkał w piwnicy bez prądu, ogrzewania, wody i moż-
liwości komunikacji ze światem w mieście Worzele, które przez 
pewien czas było oblężone przez rosyjskich okupantów.
Podczas wydarzenia sprzedany został na aukcji obraz włoskiego 
artysty Silvio Vigliaturo, który został wykonany specjalnie na te 
wydarzenie z życzeniem pokoju i jak najszybszego zakończenia 
wojny.
Przyjemną niespodzianką, która towarzyszyła koncertowi cha-
rytatywnemu, stało się duże wsparcie ze strony placówek eduka-
cyjnych z Kotliny Jeleniogórskiej. Dziękujemy za to dr. Jakubowi 
Marcinkowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Filii w Jeleniej Górze, który pomógł w zorganizowaniu kier-
maszu wielkanocnego. Młodzi uczniowie i uczennice ze szkół 
podstawowych i przedszkoli z Jeleniej Góry i Podgórzyna przy-
gotowali cudowne wielkanocne upominki, które były udostęp-
nione do nabycia podczas charytatywnego kiermaszu. Dziękuje-
my dzieciom z następujących placówek: Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Podgórzynie; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bole-
sława Chrobrego w Jeleniej Górze, Niepubliczne Przedszkole nr 
5 w Jeleniej Górze i innych placówek edukacyjnych. Prace dzieci 
były chętnie kupowane przed, podczas i po koncercie w murach 
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Podczas kiermaszu 
upominki były sprzedawane przez dzieci polskie i ukraińskie, 
które swoją obecnością napełniły wszystkich ogromną nadzieją!
Ten koncert zjednoczył różnych, obcych dla siebie ludzi, wzbu-
dził nadzieję i dał uczestnikom wiele emocji, a w tym także 
radości. Dziękujemy wszystkim partnerom zaangażowanym 
w zrealizowanie koncertu i kiermaszu. Mamy nadzieję, że ten 
charytatywny wieczór to jedynie początek pod organizację ko-
lejnych wydarzeń.
Tetiana Kartseva, Rotaract Club Rivne 

RC JELENIA GÓRA

Podczas koncertu odbył się także 
kiermasz

W murach Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, znane ukraińskie utwory – pieśni, dumki, kołysanki – 
zabrzmiały w zupełnie innym świetle, dzięki utalentowanym artystom.
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Rotarianie z Trójmiasta
przyjęli uchodźców
Trójmiejscy rotarianie z RC Sopot International, RC Gdynia, RC 
Gdańsk-Sopot-Gdynia i RC Gdańsk Centrum przyjęli w niedzie-
lę (6 marca 2022) o 4. nad ranem grupę 25 uchodźców z Lwowa 
i Kijowa. Grupa została zorganizowana przez Koordynatora po-
mocy dla Ukrainy Ryszarda Łuczyna we współpracy z Rotaria-
nami ze Lwowa. Wszystkie rodziny znalazły schronienie w do-
mach rotarian i ich przyjaciół.
PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot International

RC SOPOT INTERNATIONAL

Nie dla wojny
Wojna to słowo, którego nigdy nie chcemy wypowiadać głośno. 
To słowo, które mamy nadzieję nigdy nie wypowiadać w aktu-
alnym kontekście. Tymczasem wojna dzieje się tuż za naszym 
progiem…
Dlatego teraz wykrzykując NIE DLA WOJNY i widząc jej skutki 
w Ukrainie wysyłamy opatrunki oraz środki dezynfekujące rany. 
Mamy nadzieję, że w ten sposób uratujemy życie, a chociażby 
zdrowie naszych cierpiących przyjaciół Ukraińców.
Rotary Club Sopot International dziękuje serdecznie pani Boże-
nie Rybickiej-Grzywaczewskiej za pomoc w transporcie.
Wspomagamy też grupę „Zupa na Monciaku”  kwotą 1000 zło-
tych miesięcznie.  Jest to grupa młodych ludzi którzy gotują dla 
bezdomnych w Sopocie. Teraz również wożą posiłki na granicę 
z Ukrainą.
Apelujemy o donacje wszystkich współczujących ludzi, wasze 
datki zostaną wykorzystane tak jak sobie wyobrażacie.
Od 6 marca 2022 roku zapewniamy zakwaterowanie, żywność 
i produkty zdrowotne dla ukraińskich rodzin z dziećmi, które 
musiały opuścić swoje domy, aby znaleźć bezpieczne schronie-
nie w Polsce. Gościmy rodziny prywatnie i zapewniamy wszelką 
pomoc, jakiej będą potrzebować w tym traumatycznym czasie, 
zwłaszcza małym dzieciom.
Pomóż nam nieść więcej pomocy i wsparcia dla rodzin uciekają-
cych przed wojną na Ukrainie.
Dziękujemy za każdą nawet najmniejszą pomoc.
Ewa Okrucińska, RC Sopot International
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Dary od Rotarian z Europy
RC Jarosław nie ustaje w pomocy dla Ukrainy. Do Jarosławia 
i Przemyśla napływają dary od przyjaciół Rotarian z krajów eu-
ropejskich. I tak Rotarianie z Torino we Włoszech Dystrykt 2031 
przywieźli cały autokar leków i sprzęt medyczny o bardzo dużej 
wartości. Rozładunek tych darów odbył się w Przemyślu skąd 
jeszcze tego samego dnia dary pojechały do Tarnopola. W drodze 
powrotnej Rotarianie zabrali cały autokar uchodźców chętnych 
na wyjazd do Torino.
Z klubu Essen Sud rotarianin Kay Muhlenbruch osobiście przy-
wiózł cały samochód medykamentów potrzebnych w szpitalach 
w Ukrainie. Rozładunek odbył się w Jarosławiu skąd następnego 
dnia zaprzyjaźniony z nami Ukrainiec zabrał lekarstwa, żyw-
ność i środki opatrunkowe do Lwowa.
Z RC Guben dotarły do Jarosławia 4 busy załadowane lekar-
stwami, żywnością dla dzieci, żywnością o długim terminie 
przechowywania a także śpiwory, koce, ręczniki i ubiory ter-
miczne a także środki opatrunkowe. Dary te w części trafiły do 
Lwowa do szpitala a część na linię frontu. W powrotnej drodze 
Rotarianie też zabrali matki z dziećmi do Guben. Organizatora-
mi tego transportu byli Rotarianie z Guben miasta leżącego przy 
granicy z Polską.
Rotary Club Sangerhausen dostarczył i wyładował w Jarosławiu 
wszystko co potrzeba dzieciom tj. żywność, pieluchy, kremy, leki, 
kosmetyki i wiele innych rzeczy. Wszystkim darczyńcom ser-
decznie dziękujemy w imieniu uchodźców.
Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław
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Do Jarosławia i Przemyśla napływają dary od przyjaciół Rotarian 
z krajów europejskich

Rotarianie z RC Sopot International zapewniają m. in. zakwaterowanie, 
żywność i produkty zdrowotne dla ukraińskich rodzin z dziećmi, które 
musiały opuścić swoje domy, aby znaleźć bezpieczne schronienie w Polsce

Trójmiejscy rotarianie przyjęli 6 marca 2022 roku grupę 25 uchodźców 
z Lwowa i Kijow
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RC Olsztyn prosi o wsparcie  zbiórki. Znam osobiście ofiary poża-
ru; Piotra i jego mamę. Są w naprawdę trudnej sytuacji, za każdą 
pomoc będą niezmiernie wdzięczni. Liczymy na wielkie serca Ro-
tarian i z góry dziękujemy w imieniu pogorzelców i RC Olsztyn.
A oto link do zrzutki:  https://zrzutka.pl/99yxhx?fbclid=I-
wAR34skMKDfg9O18fVWa9oZO9BuMIPxo3ya-qC-
MIyRvXq8Bo2AF0fQwmWQTE
W treści zrzutki znajduje się informacja: „Dnia 1 marca 2022 r. 
około godz. 14.00 spłonął dom Piotra i jego mamy Marii. Piotr był 
w tym czasie w pracy. Pani Maria, osoba starsza i schorowana, 
przebywała w domu.  Z trawiącym dom żywiołem walczyło kilka 
jednostek Straży Pożarnej. Jednak mimo ich ogromnego zaanga-
żowania, dom nie nadaje się do remontu. Spłonęło wszystko co 
posiadała rodzina: od wyposażenia domu, przez rzeczy osobiste, 
pamiątki, po wszelki sprzęt oraz elektronarzędzia, dzięki któ-
rym Piotr mógł wykonywać pracę zarobkową. Piotr pracujący 
przy budowlanych pracach wykończeniowych, własnymi siłami 
w 2021 r. częściowo wyremontował dach oraz planował dalsze 
prace, aby poprawić warunki mieszkaniowe swoje i swojej scho-
rowanej mamy. Piotr jest także muzykiem, gra na pianinie i gita-
rze. W pożarze spłonęły jego instrumenty muzyczne i sprzęt au-
dio. Dla kogoś, kto kocha muzykę to ogromne nieszczęście.
Pomimo tragedii, jaka spotkała tą rodzinę, dzięki pomocy sąsia-
da można mówić również o cudzie – ponieważ uratowane zosta-
ło ludzkie życie. Dzień ten na zawsze zostanie w pamięci Piotra 
i jego mamy.
Dzięki pomocy Gminy, przyjaciół i sąsiadów, rodzina otrzymała 

tymczasowe schronienie, aby zabezpieczyć ich podstawowe po-
trzeby po pożarze. Piotr i jego mama nie poradzą sobie sami z od-
budową domu, który nie był ubezpieczony. Przy aktualnych ce-
nach materiałów budowlanych jest to praktycznie niemożliwe.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe. Pomóż-
my tej rodzinie, aby mogła szczęśliwie wrócić do swojego domu, 
zaznać spokoju oraz poczuć się bezpiecznie.
Środki pozyskane ze zbiórki będą przeznaczone na zakup ma-
teriałów budowlanych i innych rzeczy niezbędnych do budowy 
domu dla Marii Nowoduńskiej i Piotra Nowoduńskiego.
Za wszelką pomoc z góry ogromnie dziękujemy!
Przyjaciele i znajomi Rodziny”
RC Olsztyn także dołącza do tej akcji i prosi wszystkie osoby, 
które zechcą pomóc Piotrowi i jego mamie o dokonywanie wpłat 
na zbiórkę. Każda, najmniejsza nawet wpłata się liczy.
Daniel Dragański, RC Olsztyn

Rotary Club Bydgoszcz Stare Miasto od sa-
mego początku angażuje się w pomoc Ukra-
inie. Rotarianie angażowali się w skom-
pletowanie apteczek i dostarczenie ich do 
Ukrainy, przekazywanie i segregowanie da-
rów, wolontariat poszczególnych członków 
w Bydgoskim Centrum Targowo-Wysta-
wienniczym w Bydgoszczy, gdzie ma miej-
sce scentralizowana pomoc a także w przy-
wiezienie z Ukrainy osobiście przez prezydenta naszego klubu 
trzech rodzin. Dwie rodziny pojechały do Olsztyna dzięki po-
mocy RC Olsztyn odbyło się to bardzo sprawnie.
Klub zaopiekował się także rodziną Daszy, żony Rotarianina 
z Ukrainy, który został tam by walczyć. Rotarianie załatwili 
zakwaterowanie, najpierw w hotelu, a później zorganizowali 
wygodne mieszkanie na dłuższy pobyt. Opłacili posiłki w hote-
lu i zakupili pralkę dla rodziny Daszy. Pomogli także  w zorga-
nizowaniu się w Bydgoszczy,  w odbiorze darów z Bydgoskiego 
Centrum Targowo-Wystawienniczego, w skompletowaniu po-
trzebnych rzeczy do wyposażenia mieszkania, w transporcie 
na Wyspę Młyńską na wydarzenie dedykowane Ukraińcom, 
a nawet w obchodach urodzin starszego synka Daszy. Rotaria-
nie zamierzają też na początku opłacać rachunki (sam wyna-

jem mieszkania jest darmowy), a także pomóc Daszy w znale-
zieniu pracy.
Mamy też bogate plany na przyszłość, ponieważ zdajemy sobie 
sprawę, że potrzebna jest mądra pomoc długoterminowa. Na 
ostatnim spotkaniu wśród trzech zaproszonych gości znalazł 
się tłumacz ukraińskiego, organizator wydarzeń integracyjnych 
dla młodzieży polsko-ukraińskiej zajmujący się tym od lat oraz 
osoba, która zarządzała centrum pomocy od pierwszych chwil 
jego powstania. Zamierzamy połączyć siły i mając na uwadze 
fakt, że samotnym mamom z Ukrainy, które chcą stanąć na nogi 
i pracować,  trudno będzie opiekować się dziećmi w miesiącach 
wakacyjnych, chcemy zorganizować dla tych dzieci półkolonie, 
na które zapisywalibyśmy także dzieci polskie, aby zwiększyć 
integrację.  Emilia Czekała, RC Bydgoszcz Stare Miasto

Pomóżmy ofiarom pożaru

Potrzebna jest mądra pomoc długoterminowa

RC OLSZTYN

RC BYDGOSZCZ STARE MIASTO
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Rotarianie podkreślają swoją solidarność z Ukrainą

Zgliszcza spalonego domu
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Klub Rotary Bydgoszcz zdecydował się wspomóc sportowca – pod-
czas uroczystości Tomasz Le Khac otrzymał trzyletnie stypendium.
Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza Bydgoszcz powstał 
w marcu 1946 roku. Od tamtego czasu przedstawiciele klubu zdo-
byli imponującą liczbę aż 11 medali olimpijskich i kilkudziesięciu 
na mistrzostwach świata i Europy. Choć zgodnie z decyzją władz 
miasta CWKS Zawisza Bydgoszcz przestał istnieć w dniu 31 grud-
nia 2021, oczywiste było, że 75-lecie klubu należy hucznie uczcić. 
30 marca 2022 odbyły się długo przekładane z powodu pandemii 
obchody jubileuszu. Podczas uroczystości wręczono wiele nagród.
3-letnie stypendium Rotary dla młodego utalentowanego gim-
nastyka
Jednak obchody 75-lecia CWKS Zawisza Bydgoszcz okazały się 
szansą również do patrzenia w przyszłość. Młody Tomasz Le 
Khac to utalentowany gimnastyk, który śmiało rywalizuje z dużo 
starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami. Klub Rotary Byd-
goszcz zdecydował się wspomóc sportowca – podczas uroczysto-
ści Tomasz Le Khac otrzymał trzyletnie stypendium. Jesteśmy 

pewni, że wsparcie finansowe w istotny sposób pomoże rozwinąć 
ten niezwykle obiecujący talent.
Tomasz Grzybowski, RC Bydgoszcz

Fash’n’act to charytatywny pokaz mody orga-
nizowany od kilku lat przez lokalną młodzież 
w Szczecinie. To właśnie oni wymyślają, pla-
nują i przygotowują stylizacje i całe prowa-
dzone z ogromnym rozmachem wydarzenie, 
aby uzbierać fundusze dla potrzebujących. 
31 marca 2022 roku odbył się piąty już Fa-
sh’n’Act zorganizowany przez Interact Szcze-
cin International.
Tegorocznymi beneficjantami byli Stowa-
rzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespo-
łem Downa Iskierka, a także osoby z Ukrainy 
mieszkające na terenie Polski i potrzebujące 
pomocy – czyli rotariański projekt „Liber-
dade”. Jak wiadomo w grupie jest ogromna 
siła. Cztery połączone kluby: Rotary Club 
Stargard, Rotary Club Szczecin, Rotary Club 
Szczecin International i właśnie główni sprawcy, czyli Inte-
ract Szczecin kolejny już raz udowodnili, że nie tylko warto, ale 
i można pomagać.
Na wsparcie projektu „Liberdade” szczecińska młodzież In-
teract uzbierała i przekazała 20 000 złotych, co jest naprawdę 
niesamowitym osiągnięciem. Dziękujemy każdemu za wsparcie 
projektu i za dołożoną od siebie cegiełkę.
Jako starsi rotarianie pragniemy serdecznie podziękować: Prezy-
dentowi Interact Szczecin International, Dariuszowi Szwecowi, 
który przez cały czas przygotowywał event od strony organizacyj-
nej i czuwał nad nim, Erykowi Sawerze oraz Zuzannie Reszkie-
wicz za pełen profesjonalizm i poprowadzenie piątego Fash’n’Act.
Brawa należą się również District Interact Representative oraz 
Wiceprezydentce Interact: Amelii Synak, za trudną do opisa-
nia pomoc, niesioną przez ostatnie tygodnie. Dziękujemy Wam 
wszystkim ogromnie zaangażowanym w przygotowanie i prze-

prowadzenie kolejnej wspaniałej imprezy Fash’n’Act: Ewelinie 
Sabalskiej i Zofii Pietrasik, Tymonowi Sadowskiemu, Tomaszo-
wi Kalecie, Lenie Kowalczyk, Martynie Królikowskiej, Bartkowi 
Szczykowskiemu, Dawidowi Kruszyńskiemu, Filipowi Bernato-
wi, Kindze Kusiowskiej, Janowi Śliwie, Adamowi Helińskiemu, 
Kosmie Kaszni.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM CZŁONKOM INTERACT 
SZCZECIN INTERNATIONAL ZA WASZE ZAANGAŻOWA-
NIE ORAZ POŚWIĘCONY CZAS – to co robicie jest wzorcem 
nie tylko dla nas, ale i dla całego Rotary International na świecie.
Osobiście natomiast pragnę podziękować Tobie Isobel Pere-
ra-Turostowska – za cierpliwość, zaangażowanie i pomoc jaką 
wniosłaś w nasz wspólny rotariański projekt Liberdade – żegla-
rze dla Ukrainy.
Rotary Club Stargard, Tymon Sadowski Interact Szczecin 
International i Grzegorz Kotyński RC Stargard

Stypendium dla młodego sportowca

Młodzi wsparli projekt „Liberdade”

RC BYDGOSZCZ

INTERACT SZCZECIN INTERNATIONAL I RC STARGARD, RC SZCZECIN, RC SZCZECIN INTERNATIONAL
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Fash’n’act to charytatywny pokaz mody organizowany 
od kilku lat przez lokalną młodzież w Szczecinie

Stypendysta RC Bydgoszcz to utalentowany gimnastyk, który śmiało 
rywalizuje z dużo starszymi i bardziej doświadczonymi kolegami
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Dzięki Grantowi pozyskanemu przez Rotary Polska Dystrykt 
2231 z Fundacji Rotary International członkowie RC Warszawa 
Fryderyk Chopin zaopatrzyli w podstawowe lekarstwa ośrod-
ki, w których przebywają uchodźcy z Ukrainy. W szczególno-
ści środki podstawowego zaopatrzenia medycznego trafiły do 
ośrodków w Tomicach, Laskach, Bramkach, Hotelu Felix w War-
szawie, Fromborku i Sandomierzu.
Rotarianie byli zaangażowani w bezpośrednie dostarczanie 
środków medycznych do schronisk dla uchodźców, w szcze-
gólności poprzez: przyjmowanie recept wystawionych przez 
lekarzy i realizowanie ich w aptekach, przygotowywanie pude-
łek z podstawowymi lekami i dowiezienie ich bezpośrednio do 
schronisk. Zakupione leki na kwotę 9500 zł trafiły do około 700 
osób.
Michał Skup, RC Warszawa Fryderyk Chopin

Od 24 lutego 2022 roku, czyli już od pierwszego dnia napaści Rosji 
na Ukrainę, Rotarianie zrzeszeni w RC Bydgoszcz podjęli aktyw-
nie działania związane z udzielaniem pomocy Ukrainie. W pierw-
szej kolejności zaczęliśmy poszukiwać w swoim otoczeniu lokali, 
które mogłyby stać się przystanią dla uciekających przed wojną.  
Jednocześnie rozpoczęliśmy spontaniczne zbiórki produktów, 
które w naszej opinii miały szanse być dostarczone na front. 
W krótkim czasie objęliśmy opieką kilkadziesiąt osób (kobiety 
z dziećmi), zapewniając im opiekę – dach nad głową i wyżywienie.
Niezależnie, zaangażowaliśmy się przy współpracy zaprzyjaź-
nionych organizacji charytatywnych w zbiórki darów przezna-
czonych zarówno do wysyłki na Ukrainę jak i do dystrybucji na 
miejscu.
Uczestniczyliśmy w działaniach m. in.  Fundacji Sztuka Wyboru 
poprzez wolontariat oraz poprzez bezpośrednie zakupy niezbęd-
nych dóbr (głównie żywności i środków czystości). Nasz kolega 
wspomógł zbiórkę, udostępnił swoje magazyny i swój samochód 
ciężarowy z naczepą do transportu darów do Dorohuska. Wspie-
raliśmy Konwój Dobroci regularnie przewożący towary na Ukra-
inę i przywożący do naszego regionu uchodźców.

Jesteśmy w bliskim kontakcie z prof. Olgą Iliasz z Uniwersytetu 
we Lwowie, która koordynuje pomoc docierającą do mniejszych 
regionów i obszarów wiejskich na Ukrainie. Dzięki uruchomie-
niu projektu DPP zwiększyliśmy skalę naszych działań dalej 
wspierając wskazane wyżej i inne instytucje, jak również obej-
mując większą liczbę uchodźców bezpośrednią pomocą.
W ogólnym ujęciu wsparliśmy około 500-600 uchodźców w re-
gionie poprzez zakup żywności, środków czystości, zapewnienie 
podstawowego sprzętu AGD oraz laptopów dla najmłodszych 
do nauki. Sfinansowaliśmy także koszt zakupu paliwa do celów 
transportu dóbr i uchodźców w obszarze działań opisanym po-
wyżej.
Dzięki uruchomionym kanałom nadal będziemy wspierać osoby 
z Ukrainy wymagające pomocy.  Wiemy też, że aktualnie charak-
ter tej pomocy zaczyna ewoluować w kierunku konieczności za-
pewnienia chętnym do pozostania w naszym kraju umiejętności 
językowych, kompetencji zawodowych oraz socjalizacji, dzięki 
której nie będą odczuwać wyobcowania i łatwiej staną się czę-
ścią naszego społeczeństwa.
Michał Frelichowski, RC Bydgoszcz

Leki dla 700 osób

Z pomocą ukraińskim uchodźcom

RC WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN

RC BYDGOSZCZ 
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Zakupione przez RC Warszawa Fryderyk Chopin  leki na kwotę 9500 zł 
trafiły do około 700 osób

Dzięki realizacji projektu udało się pomóc około 500-600 uchodźcom w regionie poprzez zakup żywności, 
środków czystości, zapewnienie podstawowego sprzętu AGD oraz laptopów do nauki dla dzieci
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I właściwie, dlaczego mam się nie 
chwalić. Każdy z nas przywiązuje się 

do miasta i regionu, w którym mieszka 
i chciałby właśnie pochwalić się tym co 
najpiękniejsze i godne obejrzenia. I tak 
też pomyślałem, kiedy we wrześniu 
ubiegłego roku, siedzieliśmy na 
uroczystej kolacji po zakończonym 
Rajdzie Rotarian Motocyklistów na 
Kujawach i Michał Frelichowski zapytał, 
gdzie spotkamy się w przyszłym roku. 
Kilka sekund zastanowienie i decyzja 
- zapraszam wszystkich do Małopolski i 
do Krakowa. W czwartek rajd roz-
poczęliśmy od malowniczej Lanckorony. 
To królewskie miasteczko, założone w 
XIV wieku, posiada przepiękną i 
unikalną zabudowę drewnianą. 
Następnie pojechaliśmy do sąsiedniej 
Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest 
ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego do 
sanktuarium oo. Bernardynów, a w 1999 
r. wpisane zostało na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Potem odwiedziliśmy Klasztor w Czernej, 
położony na terenie obszaru Natura 2000, 
a z stamtąd pojechaliśmy do Pieskowej 
Skały. Wizyta na zamku i zdjęcie pod 
Maczugą Herkulesa to stałe punkty pro-
gramu. 
Powrót do Krakowa. Kolacja na dachu 
Akademii Muzycznej z widokiem na dachy 
miasta, a potem uczta duchowa jaką 
zapewnił nam koncert zespołu Jazz Band 
Ball Orchestra w klubie jazzowym Piec-
Art przy ul Szewskiej 12. Ten najstarszy 
polski zespół jazzowy w listopadzie będzie 
obchodzić 60-tą rocznicę założenia, a jego 
liderem jest od lat mój kolega klubowy 
Marek Michalak.  
W piątek zwiedzaliśmy Kopalnię Soli w 
Wieliczce i relaksowaliśmy się spacerując 
po Starym Mieście. Zaczęliśmy od Rynku, 
a na koniec dotarliśmy do stóp Wzgórza 
Wawelskiego, gdzie znajdują się dwa 
drzewa i dwa kamienie węgielne. Pierwszy 
umieszczony tam z inicjatywy RC Kraków 
Wawel dla upamiętnienia przyjaźni z RC 
Idar-Oberstein oraz drugi z inicjatywy 
wszystkich klubów krakowskich z okazji 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
W sobotę pokonaliśmy trasę, która tym 
razem miała prawie 300 km.  Najpierw 
Zamek w Niedzicy i przepiękne widoki na 

Beskidy i Jezioro Czorsztyńskie, a potem 
„pstrąg z pieca” w zajeździe w 
miejscowości Mizerna. Chwila błogiego 
relaksu i powrót do Krakowa jedną z 
najpiękniejszych i najbardziej ulubionych 
przez motocyklistów tras w Beskidach a 
mianowicie Przełęcz Knurowską. Najpi-
erw podjazd na 846 m.n.p.m., a potem 
zjazd do Ochotnicy. Nie liczyłem, ile było 
zakrętów, ale jeśli kiedyś dotrzecie w tamte 
strony musicie tę trasę pokonać.
I na koniec „wisienka na torcie”. Na 
trasie Kamienica - Limanowa znajduje 
się tor wyścigowy poprowadzony przez 
Przełęcz Ostra-Cichoń (812 m.n.p.m.). Tak. 
Dobrze przeczytaliście. Na fragmencie 6 
km drogi powiatowej 1609K znajduje się 
specjalnie oznakowany i zabezpieczony 
odcinek, na którym od 2014 roku odbywają 
się eliminacje do Mistrzostw Europy w 
Samochodowych Wyścigach Górskich. 
Rewelacyjna nawierzchnia, 33 łuki, 
minimalna szerokość nawierzchni 6 m i 
prawie 8% spadek w środkowym odcinku 
powodują, że po wjechaniu do Limanowej 
znaleźliśmy się 400 m poniżej szczytu 
przełęczy jeszcze czując adrenalinę. 
Tego się nie da opisać. To trzeba zobaczyć 
i przejechać osobiście. W tym roku, w
dniiach 29=31 lipca, eliminacje odbędą
się

się po raz 13-ty, jak zawsze pod patronatem 
Radia RMF FM.  
Gorąco zapraszam do Małopolski i do 
Krakowa.    
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 19)

Mała(o)polska - ale wielka...                                      
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Z okazji Dnia Dziecka do Giżycka przybyli PIRACI. Dzięki sta-
rej mapie znaleźli skrzynię wypełnioną słodyczami. I choć na co 
dzień piraci nie lubią się dzielić, tak tego dnia postanowili od-
wiedzić szkoły oraz przedszkola w Giżycku i okolicy aby podzie-
lić się słodkim skarbem! RAC Giżycko

Dzień Dziecka z dobrymi Piratami
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Niedawno opisując nasz projekt 
Dystryktalny „End Food Waste 

Now”, mówiłam, że projekt nabiera roz-
pędu. Jeszcze w maju tego roku z dumą 
ogłosiliśmy pobicie kolejnego rekordu 
– 3 mln zł w odebranej żywności. Te-
raz można powiedzieć, że projekt pędzi 
niczym samochód wyścigowy. I nic nie 
wskazuje na to, żeby miał się zatrzymać. 
Ten rok jest niezwykły dla naszego pro-
jektu, po pierwsze do naszej akcji przy-
łączyła się sieć sklepów „Żabka”, po 
drugie - przez wybuch wojny w Ukrainie 
zapotrzebowanie na żywność wzrosło 
wielokrotnie. Wiele klubów Rotary po-
stanowiło otworzyć punkty pomocy dla 
napływających do nas obywateli Ukra-
iny. Wsparcie w postaci darmowej żyw-
ności okazało się nieocenione. W końcu, 
jak by nie patrzeć, to kilkanaście tysięcy 
złotych miesięcznie do przodu! 
Obecnie odbieramy żywność z ponad 
30 sklepów sieci „Biedronka” i „Żabka” 
w całej Polsce. Żywność ta trafia bezpo-
średnio do potrzebujących lub do placó-
wek, które opiekują się takimi osobami 
(domy pomocy, fundacje). Nasi wolon-
tariusze (Rotarianie i nie tylko) codzien-
nie, bez względu na warunki pogodowe 
czy wakacje, jeżdżą do sklepów i odbiera-
ją niesprzedaną żywność. 
Kolejny rekord już niedługo! Chcesz się 

do niego przyczynić? Zapraszam do do-
łączenia do projektu! A naszym wolonta-
riuszom nieustannie gratuluję wytrwa-
łości i trzymam kciuki za dalszy rozwój 
akcji „End Food Waste Now”!
Możliwość dołączenia do projektu uza-

leżniona jest od dostępności „wolnych” 
sklepów w danej miejscowości czy re-
gionie. Proszę o kontakt, jeśli ktokolwiek 
rozważa dołączenie: ania.grzywacz@ro-
taract.org.pl.
Anna Grzywacz, Past DRR D2231

Niedługo przebijemy 4 miliony!
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ROTARACT POLSKA

RAC GIŻYCKO

Projekt pomógł wielu osobom i umożliwił aktywną działalność licznym rzeszom wolontariuszy

Dzieci bardzo cieszyły się z niespodzianki jaką przygotowali dla nich 
członkowie RAC Giżycko
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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

1 162 763 184 745 401 166 1608

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 614 11 238 17 442 80

Stan na 18 maja 2022 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

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

3 Zamość
XVI Mistrzostwa Dystryktu 2231 RI w strzelaniu z broni 

sportowej o puchar Gubernatora 
Dystryktu

RC Zamość

24 Hotel Polonia 
w Grabanowie

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

PAŹDZIERNIK 2022

15-16 Grand Hotel - Kielce
WZ Stowarzyszenia Klubów Rotary „Dystrykt 2231 

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

Dystrykt 2231 Polska



#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


