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Od kiedy wstąpiłam do Rotary, miesiąc w miesiąc wyczekiwałam 
kolejnego numeru naszego magazynu, szczególnie felietonów 
Prezydentów Rotary International. Mimo iż doceniam wydania 
cyfrowe, to nadal nic nie przebije kartkowania błyszczących stron 
pisma. Magazyn stanowi wspaniałą kolekcję zdjęć i historii, które 
przedstawiają dzieje naszej organizacji. To właśnie dzięki nim do-
wiaduję się o tym, jak wasze projekty zmieniają życia innych ludzi.
Zawodowo zajmuję się komunikacją i od dawna marzyłam, żeby 
nasze historie trafiły do mediów main-
streamowych, aby magazyny rotariańskie 
dostępne były w poczekalniach do gabi-
netów lekarskich, w kawiarniach – wszę-
dzie, gdzie ludzie siadają, czekają i czytają. 
To wspaniałe, że Rotarianie wiedzą coraz 
więcej na temat spraw rotariańskich, więc 
czyż nie byłoby równie świetnie, gdyby do-
wiadywali się o tym i inni?
Ta myśl towarzyszyła mi, gdy przygoto-
wywałam plan globalnej promocji Ro-
tary. Przez następne miesiące będziemy 
przedstawiać projekty, które promują 
rotariańską służbę na świecie. Razem z Nickiem skupimy się na 
tych projektach z zakresu podstawowych obszarów działalności 
rotariańskiej, które są skalowalne, długofalowe i wywierają duży 
wpływ na życia innych w ramach inicjatywy, którą nazwaliśmy 
Imagine Impact Tour.
Zaprosiliśmy najlepszych dziennikarzy, opiniotwórców i influen-
cerów, aby wykorzystali swoje kanały komunikacji do zwiększania 

świadomości na temat tego, co ludzie mogą zrobić z pomocą Rotary.
Ale jest jeszcze jedna kwestia – nasz ślad węglowy. Bardzo poważ-
nie traktuję pozycję Rotary jako lidera w kwestiach ochrony śro-
dowiska. Przykład, jaki nasi członkowie dali podczas pandemii, 
ma fundamentalne znaczenie dla tego, jak będziemy kształtować 

naszą przyszłość.
Oznacza to, że do dzielenia się historiami 
wykorzystamy technologie cyfrowe – po-
sty i livestreamy. Zrezygnujemy również 
z niektórych podróży na rzecz innych form 
komunikacji, jak to miało miejsce przez 
ostatnie dwa lata.
Oczywiście, człowiek jest istotą społecz-
ną – potrzebujemy wspólnych spotkań. 
Musimy po prostu być bardziej świadomi 
naszych decyzji, np. gdy będziemy plano-
wać podróż w celu odwiedzenia miejsca 
realizacji projektu, pojedźmy przy okazji 

do sąsiednich regionów.
Zatem… jakie macie historie i kto może pomóc wam je opowie-
dzieć? Zastanówcie się nad nimi – historiami można się dzielić 
chociażby na mediach społecznościowych lub przez Zoom. Poroz-
mawiajcie o tym, jak możecie promować swoje projekty.
Wszyscy czujemy siłę, z jaką służba i wartości Rotary na nas od-
działują. Teraz mamy szansę, by dzielić się tym z innymi.
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“Wszyscy czujemy siłę, 
z jaką służba i wartości 

Rotary na nas oddziałują. 
Teraz mamy szansę, by 

dzielić się tym z innymi”.
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Każdy z nas wstąpił do Rotary w nieco inny sposób. Niektórzy – 
bo ich ojciec był Rotarianinem. Inni – bo ich pracodawca pewne-
go dnia zaprosił ich na spotkanie. A jeszcze inni wstąpili dopiero 
wtedy, gdy umożliwił im to amerykański Sąd Najwyższy. Ale każ-
da ścieżka zaczęła się tak samo – od zaproszenia.
Od zaproszenia, które pozwoliło nam urzeczywistnić nasze ma-
rzenia i sprawiło, że wszystko stało się możliwe. Każdy z nas 
otrzymał wtedy tą samą szansę, ten sam zaszczyt – zaprosić ko-
lejną osobę.
Działamy na rzecz naszych lokalnych społeczności, identyfikując 
wśród nich naszych przyszłych liderów. Często korci nas, aby ota-
czać się ludźmi podobnymi nam, ale to ci najbardziej pomysłowi 
odkrywają, jak osoby, z którymi z pozoru nic nas nie łączy, kierują 
się identycznymi wartościami, a ich potencjał tylko czeka, abyśmy 
go doszlifowali.
Czas, aby Rotary postawiło kolejny krok w zakresie równości, róż-
norodności i inkluzji (DEI).
Nie chodzi tu tylko o członków, ale o to, abyśmy na naszych spo-
tkaniach mogli otwarcie, szczerze i bezpiecznie rozmawiać ze 

sobą. Możemy to zrobić, upraszczając procedury dołączenia do 
klubu. To wartości stanowią o naszej sile – a wszyscy członkowie 
pielęgnują je, zachowując wysokie standardy.
Wierzę, że wszyscy chcemy wprowadzać zasady DEI we wszyst-
kich aspektach naszej organizacji, gdyż jest to głęboko zakorze-
nione w jej tradycjach i pozwoli nam aktywnie działać przez wiele 
kolejnych lat.
Kilka lat temu Rotary postawiło sobie ambitny cel, że do 2023 roku 
30% Zarządu Rotary International będą stanowić kobiety. Został 
nam niecały rok, ale wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel.
Potrzebujemy liderów z różnych środowisk. Powinniśmy po-
wierzać młodym wyższe stanowiska. Musimy słuchać młodych 
członków z takim samym zapałem i szacunkiem, z jakim słucha-
my doświadczonych Rotarian.
Podczas Światowej Konwencji w Houston wysłuchaliśmy 
astronautów, którzy opowiadali o swoich podróżach w ko-
smosie i wspominaliśmy lata 60. XX w., gdy prezydent John F. 
Kennedy nawoływał świat do tego, aby marzył i powiedział, że 
poleciałby na księżyc nie dlatego, że jest to łatwe, ale dlatego, że 
jest to trudne.
Wprowadzenie zasad DEI do Rotary może wydawać się równie 
trudne, ale wiem, że gdy ludzie czynu postawią sobie jakiś cel, to 
dajemy z siebie wszystko, aby go osiągnąć.

Zaczyna się 
od zaproszenia
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Jako księgowy patrzę na świat przez pryzmat liczb. Możemy dziś 
zacząć precyzyjnie planować sukces jutra. Jako księgowy wiem 
również, że te liczby mogą opowiadać wspaniałe historie.
Jedną z nich jest historia Fundacji Rotary. To, co dała światu, gdy 
na początku na jej koncie widniało zaledwie 26,50 dolarów, jest 
doprawdy wspaniałe.
W 1918 r. właśnie tę sumę – która stanowiła nadwyżkę po Świa-
towej Konwencji RI w Kansas City – wpłacono za radą Prezy-
denta RI w kadencji 1916/17, Arch Klumpha, na fundusz, mają-
cy na celu czynić dobro na świecie. Suma powoli rosła do 1947 
r., gdy zmarł założyciel Rotary, Paul Harris, a na konto zaczęły 
wpływać darowizny na jego pamiątkę. W tym roku Fundacja Ro-
tary ufundowała 18 stypendiów – była to pierwsza oznaka przy-
szłego sukcesu.
Z czasem Fundacja się rozrastała, organizując programy, takie 
jak Group Study Exchange, dofinansowując granty, które zmie-
niały życia ludzi na całym świecie. W 1979 r. duży grant pomógł 
zaszczepić 6,3 mln dzieci na Filipinach przeciw polio, co rozpo-
częło projekt PolioPlus w 1985 r.
Praca Rotary w zakresie eradykacji polio jest jedną z najwięk-

szych inicjatyw humanitarnych w historii, podjętych przez NGO. 
Udało nam się zmniejszyć liczbę zakażeń z 1000 dziennie w 1988 
r. do sześciu w całym 2021 r. Pokazuje to, jak ważnym elementem 
sukcesu była Fundacja Rotary.
Jeszcze bardziej spektakularnym jest fakt, że eradykacja polio 
stanowi zaledwie jeden z wielu projektów Fundacji.
Obecną działalność Fundacji Rotary możemy mierzyć w milio-
nach dolarów. Stosowane modele finansowania pozwalają dys-
tryktom wybrać, które inicjatywy chciałyby wesprzeć – erady-
kację polio, stypendia, granty dystryktalne, global granty itd. 
Fundacja pomaga zapobiegać chorobom, budować pokój, wal-
czyć z katastrofami i klęskami oraz w wielu innych kwestiach.
Każdy w Rotary jest częścią tej historii i to na naszych barkach 
leży jej kontunuowanie. W tym roku postawiliśmy sobie za cel 
zebrać 430 mln dolarów. Wiem, że to wysoka poprzeczka, ale 
wiem też, ile jesteśmy w stanie osiągnąć.
W tym celu będziemy pracować wspólnie – jak zawsze – aby każ-
dy klub i każdy z nas mógł przekazać tyle, ile może. Dzięki temu 
osiągniemy nasz ambitny cel i będziemy kontynuować historię 
Fundacji.

Ian H. S. Riseley
Przewodniczący Fundacji Rotary

Wszystko się 
zgadza

LIPIEC 2022

Ilustracja: Viktor Miller Gausa
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Naturalna
symbioza

Gdy rozmawiam z ludźmi, często pojawia się temat Rotary. 
Większość ludzi kojarzy nas z lokalnymi projektami – i to wspa-
niale – ale niewielu wie o tym, jak wielką, globalną siłą jest nasza 
organizacja. Łatwiej to dostrzec poprzez przykłady, np. przez to, 
jak zareagowaliśmy na australijskie pożary w 2019 i 2020 r.
Ogromne susze, ocieplenie klimatu i ogień spowodowały kata-
stroficzne zniszczenia. Potrzebna była konkretna pomoc.
Rotarianie z Kanady, którym temat pożarów lasów jest nieobcy, 
wiedzieli, że najlepiej pomóc przez Fundację Rotary. Szybko do-
łączyły do nich kluby z innych dystryktów i krajów, czego rezul-
tatem były trzy global granty na łączną sumę 280 tys. dolarów, 
mające na celu wparcie rolników dotkniętych tragedią.
Jeden z nich napisał list z podziękowaniami, w którym wyznał: 
„to niewiarygodne, że kluby Rotary z innych krajów pomogły tak 
stosunkowo niewielkiemu regionowi rolniczemu”. Dodał, że są 
bardzo wdzięczni i to wielki zaszczyt, że zostali uznani godnymi 
pomocy.
Drodzy przyjaciele, Fundacja właśnie w taki sposób działa każ-
dego dnia na całym świecie i dlatego zasługuje na wsparcie 
wszystkich Rotarian.

Największe projekty rotariańskie to te, zrealizowane przez Fun-
dację Rotary, a ich lista jest długa. Wystarczy wspomnieć działa-
nia, mające na celu eradykację polio czy programy skali. Te pro-
jekty, dzięki którym świat staje się lepszy, miały swój początek 
w Fundacji.
Fundacja wpływa również na nasze kluby, członkostwo, partner-
stwa i wiele więcej. Im więcej osób dowie się o projektach reali-
zowanych przez Fundację, tym więcej będzie chciało dołączyć 
do nas w postaci członka lub partnera projektu. Wszyscy są w tej 
sytuacji wygranymi.
Dla mnie Rotary i Fundacja są nierozłączne – istnieje między 
nimi pewna forma naturalnej symbiozy. Uwielbiam projekty 
i przyjaźnie, których doświadczam jako członek Klubu Rotary 
w Sandringham (Australia), ale jestem też dumny z bycia czę-
ścią światowego ruchu, który zmienia świat poprzez Fundację 
Rotary.
Pamiętajcie o tej symbiozie i wspierajcie Fundację, przez co 
wesprzecie również członków innych klubów i pomożecie im re-
alizować projekty, których nasz świat naprawdę potrzebuje.

SIERPIEŃ 2022



Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie, 
w dniu 1 lipca wspólnie rozpoczęliśmy kolejny rok służby na rzecz 
potrzebujących. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyliście 
powierzając pełnienie obowiązków Gubernatora Dystryktu 2231. 
Służba Gubernatora trwa zaledwie 12 miesięcy i ten czas poświę-
cę pracy na rzecz Rotary.
Po raz pierwszy w historii naszej organizacji, służbę Prezydenta 
Rotary International będzie pełniła kobieta, Jennifer Jones z Ka-
nady.  Będzie to wyjątkowe 12 miesięcy dla naszej organizacji. 
Bardzo się z tego cieszę i jestem przekonany, że Rotary Interna-
tional President Jennifer Jones wniesie do naszego rotariańskie-
go życia wiele świeżości, empatii i ciepła. Jako osoba kreatywna 
i przedsiębiorcza, będzie wyznaczała nam ambitne cele i.… pro-
ponowała realizację marzeń. Tak, właśnie marzeń, bo hasłem jej 
kadencji jest „Imagine Rotary”, co przetłumaczyliśmy na język 
polski jako „Rotary bez granic”.
Wyobraźmy sobie świat bez biedy, głodu, chorób, świat bez wojen 
i konfliktów. Oczywiście są to nasze marzenia, ale… Rotary może 
w sposób rzeczywisty przyczynić się do tego, aby te marzenia się 
spełniły.
Rotary International liczy blisko 1,4 mln członków na całym świe-
cie. W tej liczbie uwzględnieni są Rotaraktorzy jako pełnoprawni 
członkowie RI. Wspólnie stanowimy zespół liderów, ludzi czynu 
i przede wszystkim ludzi dobrego serca.  Nie bójmy się więc sta-
wiać sobie ambitnych celów, które być może niekiedy będą grani-
czyć z marzeniami. Jestem przekonany, że nawet najtrudniejsze 
zadania, jeśli będą realizowane wspólnie, będą wykonane.
Rotarianie pokazali swoją siłę i jedność niosąc pomoc dla narodu 
ukraińskiego. W obliczu tragicznych wydarzeń w Ukrainie, wy-
wołanych zbrodniczą agresją Rosji, Rotarianki i Rotarianie z ca-
łego świata ruszyli ze wsparciem dla naszych sąsiadów. Szcze-
gólną rolę w tym procesie odgrywa nasz dystrykt. Polskie kluby 
stanęły na wysokości zadania niosąc pomoc zarówno uchodźcom 
z Ukrainy w Polsce, jak i wysyłając pomoc humanitarną do Ukra-
iny. Te działania będziemy kontynuować i obyśmy musieli to czy-
nić jak najkrócej.
W trudnych czasach, aby nadal się rozwijać, musimy przysto-
sowywać się do zachodzących w świecie zmian. Jennifer Jones 
zachęca abyśmy kierowali się polityką DEI (Diversity, Equity, 
Inclusion). Nadszedł czas, aby Rotary w swoim rozwoju uwzględ-

niło nowe priorytety i kierowało się różnorodnością, równością 
i inkluzją (DEI). Nie bójmy się różnorodności wśród człon-
ków naszych klubów, traktujmy wszystkich równo i włączajmy 
wszystkich do naszych działań klubowych. Zwracajmy oczywi-
ście uwagę na wartości moralne i predyspozycje kandydatów na 
członków Rotary, ale nie miejmy żadnych dodatkowych ograni-
czeń. Chodzi o to, aby nasze spotkania były okazją, aby rozma-
wiać ze sobą otwarcie i szczerze, a realizowane wspólnie projekty 
dawały nam satysfakcję. Starajmy się tworzyć taką atmosferę 
w klubach, aby nasze koleżanki i koledzy zawsze czuli się mile 
widziani. 
Aby się rozwijać potrzebujemy liderów, członków młodych cia-
łem, duchem oraz sposobem patrzenia na świat, potrafiących 
przejąć ważne funkcje i obowiązki w klubach i w dystrykcie. Mu-
simy słuchać naszych nowych przyjaciół w Rotary równie chęt-
nie i z takim samym szacunkiem jak tych, którzy mogą poszczy-
cić się wieloletnim stażem w naszej organizacji. Wykreowanie 
atmosfery zrozumienia, tolerancji i wzajemnej akceptacji jest, 
moim zdaniem, kluczowe dla zatrzymania odpływu członków 
z Rotary. Koncentrujmy się więc w klubach nie tylko na pozyski-
waniu nowych członków, lecz również na zatrzymaniu tych, któ-
rzy z różnych powodów rozważają swoje odejście. 
Kochani, zapraszam Was serdecznie do aktywnego działania. 
Zachęcam do wzięcia udziału w obowiązkowych szkoleniach: 
Rotary Foundation, Członkostwa i Wizerunku Publicznego, któ-
re odbędą się w dniach 14-16 października w Kielcach oraz Kon-
ferencji Dystryktu organizowanej wspólnie z D1940 z Niemiec 
w dniach 12-14 maja 2023 roku w Szczecinie.
Mam nadzieję, że obecna kadencja przebiegnie w spokojnej 
i dobrzej atmosferze. Nie zapominajmy o Teście 4 Pytań. Niech 
odpowiedzi na te pytania, udzielone w zgodzie z własnym sumie-
niem, będą wskazówką dla Naszych zachowań i podejmowanych 
przez Nas działań.
Życzę Wam, ale również sobie, abyśmy w tej kadencji zrealizowa-
li wszystkie nasze marzenia.
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Spełniajmy 
nasze

marzenia
Piotr Jankowski

Gubernator Dystryktu 2231
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Kochane i kochani,
rozpoczął się nowy rok rota-
riański, a wraz z jego nadej-
ściem swoją służbę rozpoczął 
nowy Gubernator i oficerowie 
naszego Dystryktu. Bardzo 
dziękuję za wspaniałą współ-
pracę Past Gubernatorowi 
Wojciechowi Wrzecionkow-
skiemu i życzę pomyślności 
w nowej kadencji Gubernatoro-
wi Piotrowi Jankowskiemu. 
W bieżącym numerze znajdzie-
cie wywiad z Gubernatorem 
Piotrem Jankowskim i obszer-
ny materiał na temat nowej Prezydentki Rotary International Jen-
nifer E. Jones – pierwszej kobiety na tym stanowisku. Sporo miej-
sca poświęciliśmy także tematyce związanej z Ukrainą. Zachęcam 
Was do lektury reportażu o niezwykłej pomocy jaką zorganizowała 
Rotarianka z RC Puławy - Krystyna Wilczyńska-Ciemięga wraz 
ze swoją rodziną (synem i synową).  Materiał ten powstał podczas 
wizyty międzynarodowej grupy medialnej z Rotary International 
w Polsce. Serdecznie dziękuję Kim Widlicki oraz Monice Łozińskiej 
za wspaniałą współpracę przy jego powstawaniu.
Jak zawsze bardzo dziękuję za wszystkie Wasze działania, a tak-
że za wszystkie informacje jakie do nas spływają. Podziwiam Was 
Kochani, bardzo szanuję i nieustająco życzę nam wszystkim PO-
KOJU NA CAŁYM ŚWIECIE.
Pozdrawiam wakacyjnie

NR 4 (31), lipiec-sierpień 2022

Rada Doradcza
Piotr Jankowski – Gubernator Dystryktu 2022-2023
Wojciech Wrzecionkowski – Immediate Past Gubernator 2020-2021
Piotr Wygnańczuk – Członek Zarządu Rotary International 2018-2020
Barbara Pawlisz – Past Gubernator 2015-2016
Małgorzata Wojtas – Past Gubernator 2019-2020
Janusz Potępa – Past Gubernator 2013-2014
Łukasz Grochowski – Past Gubernator 2018-2019
Marek Wcisło – Gubernator Elekt na kadencję 2022-2023
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Kanada

Śledzie stanowią pożywienie łososi, 
halibutów, mew, orek i innych morskich 
zwierząt; są również bardzo ważnym 
elementem diety rdzennych mieszkańców 
Kanady. Niestety, populacja śledzi 
spada przez odławianie oraz zniszczenie 
preferowanych przez śledzie miejsc do 
składania ikry. W lutym rotariańscy „morscy 
leśnicy” z Kolumbii Brytyjskiej zamontowali 
specjalny system w zatoce na północ od 
Vancouver, który stanowi idealne miejsce 
dla ikry śledzi. Od 2020 r. 30 wolontariuszy 
zainstalowało ponad 100 takich 
systemów i co tydzień badają stan ikry. 
W projekcie bierze udział sześć klubów pod 
przewodnictwem Rotary Club of Sechelt.

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

Brad Webber

80%
udział karteli z Cali 
w handlu kokainą 
w połowie lat 90.

Kolumbia

Cali staje się coraz bezpieczniejsze – 
w porównaniu z połową lat 90., gdy 
miastem rządziły kartele narkotykowe. 
Rotaract Club of Cali-Norte promuje 
pokój i rozwiązywanie konfliktów 
w ramach projektu Re-Créate. – To rodzaj 
edukacyjnej interwencji, która obejmuje 
dyskusje, projekty plastyczne, muzykę 
i sport w jednej z lokalnych szkół – 
wyjaśnia Diana Rivera, Past Prezydentka 
klubu. Od 2017 r. do programu 
przystąpiły setki dzieci; uczą się o tym, 
jak radzić sobie z nękaniem w szkole, 
jak stawiać granice i jak współpracować 
z innymi. – Odwiedzamy szkołę dwa razy 
w semestrze – kontynuuje Rivera. Mimo 
że pandemia zablokowała możliwość 
zbierania środków podczas popularnego 
meczu piłki nożnej, indywidualni 
darczyńcy oraz zbiórki internetowe 
pozwoliły kontynuować projekt.

20 000
średnia liczba ziaren ikry 
składanych rocznie przez 

samicę śledzia pacyficznego

Club of Fpo fpoClub of Sechelt

Club of Cali-NorteClub of Fpo fpo fpo
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Anglia

Rotary Club of Boston wystąpił do 
lokalnych darczyńców i innych klubów 
Rotary, aby wspólnie sfinansować 
ambulans powietrzny. Od lutego do 
września klub zebrał ponad 20 tys. 
dolarów (z planowanych 13,5 tys.) 
na serwisie crowdfundingowym 
JustGiving, co pozwoliło zainstalować 
oświetlenie i wiatrowskaz na lądowisku 
dla helikopterów w szpitalu w Bostonie. 

– System zasilany jest energią 
słoneczną i może być aktywowany 
z helikoptera – wyjaśnia Geoff Day, 
Past Prezydent klubu, zaznaczając, że 
prawo zabrania lądowania helikopterów 
przy niedostatecznym oświetleniu. 
Najbliższy duży oddział powypadkowy 
znajduje się w oddalonym o godzinę 
drogi Nottingham, więc projekt klubu 
z pewności pozwoli ratować ludzkie 
życia. Nadwyżka ze zbiórki sfinansuje 
ogrzewacz krwi, który zostanie 
zamontowany na pokładzie helikoptera.

Mariany Północne

Największa z Marianów Północnych, 
wyspa Saipan, ma pewną nietypową 
cechę: wybitnie niskie wahania 
temperatur i często uważana jest za 
tropikalny raj. – Ale nawet w raju warto 
czasem ogarnąć – mówią członkowie 
Rotaract Club of Saipan. – Niektóre wioski 
nie zostały uprzątnięte przez lokalne 
grupy sprzątające, dlatego postanowiliśmy 
się tym zająć – wyjaśnia Richard Baleares, 
Prezydent klubu. Wspólnie z Joann Aquino 
z Rotary Club of Saipan wybrali miejsce 
realizacji projektu – 1,5 km plaży w wiosce 
Chalan Kanoa, gdzie 2. października 
zespół zebrał pozostawione śmieci. – 
Liczyliśmy, że pojawi się ok. pięć osób, 
ale było nas ponad 30 dzięki aktywności 
naszych niesamowitych Interactorów 
i studentów z Northern Marianas College 
– cieszy się Baleares.

Uganda

Mimo że wyspa Buyiga położona jest na 
terenach bagiennych nieopodal Jeziora 
Wiktorii, największego jeziora w Afryce, to 
prawie 20 tys. mieszkańców wyspy nie ma 
dostępu do wody pitnej. Jedyna prywatna 
studnia dostarcza wodę do zaledwie 
10% populacji. Rotary Club of Rubaga 
Lake View połączył siły ze szwedzkimi 
Rotarianami z Dystryktu 2390 i wspólnie 
„zaadoptowali wioskę”, aby zapewnić im 
dostęp do pitnej wody, podstawowych 
sanitariatów oraz edukacji – do tego 
opiekę nad młodymi matkami z dziećmi 
i pomoc w rozwoju gospodarczym. Pod 
koniec 2021 r. przeprowadzono sześć 
odwiertów, które zaopatrzyły w wodę lokalną szkołę i placówkę medyczną. Kristian 
Rankloo z Rotary Club of Burlöv-Karstorp odwiedził wioskę w 2019 r., a dzięki jego 
wysiłkom szwedzkie kluby przekazały darowiznę w wys. 30 tys. dolarów. – Lokalne 
społeczności dostarczyły podstawowe budulce, a my zajęliśmy się implementacją 
i nadzorem prac – mówi Paul Kagga z klubu Rubaga Lake View. Kolejnym krokiem 
jest zebranie 25 tys. dolarów na rozbudowę szkoły.

39%
powierzchni Saipanu 

stanowią lasy

80
dzienna liczba kursów 

helikopterem w Wielkiej 
Brytanii

3000
wysepek 

na Jeziorze Wiktorii
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Siemanko, Melbourne!
Po zakończeniu Światowej Konwencji RI 2022 w Houston 
– pierwszej po wybuchu pandemii, na której mogliśmy po-
jawić się osobiście – wszyscy zaczęli spoglądać na kolejne 
miasto-gospodarza, Melbourne w Australii.
Światowa Konwencja RI 2023 odbędzie się w dniach 27-31 
maja w Rod Laver Arena oraz Melbourne Convention and 
Exhibition Centre, znajdujących się w okolicach barwnego 
nadbrzeża. To drugi raz po 1993 r., gdy Melbourne będzie go-
spodarzem Konwencji.
Melbourne to miasto położone nad zatoką Port Phillip Oce-
anu Indyjskiego w południowo-wschodnim stanie Victoria. 
Jest drugim największym miastem Australii i Oceanii, liczą-
cym ponad 5 mln mieszkańców – oraz jednym z bardziej róż-
norodnych miast na świecie. Lokalni włodarze chwalą się, 
że w Melbourne spotkamy przedstawicieli ok. 140 kultur, 
od rdzennych mieszkańców po imigrantów z Europy, Azji 
czy Afryki. W Melbourne, które uznawane jest za kultural-
ną stolicę Australii i które otrzymało tytuł Miasta Literatury 
UNESCO, znajdują się liczne sceny plenerowe, galerie i inne 
atrakcje kulturalne. W rankingu najlepszych miast do życia 
magazynu „The Economist” Melbourne uplasowało się na 5. 
miejscu – dzięki jego aspektom kulturalnym.
Mary Barry, Past Prezydentka Rotary Club of Melbourne, 
przewodniczy komitetowi organizacyjnemu Konwencji Rota-
ry Club of Melbourne – pierwszy klub w Australii – miał swój 
czarter w kwietniu 1921 r. Obecnie w kraju działa ponad 1000 
klubów, w których aktywnych jest prawie 25 tys. członków. Au-
stralia była czterokrotnym gospodarzem Konwencji: Sydney 
(1971), Melbourne (1993), Brisbane (2003), Sydney (2014).

Muzeum dla każdego
Melbourne jest australijską stolicą kultury, a tytuł ten za-
wdzięcza swoim muzeom. Podczas Światowej Konwencji RI 
2023 w dniach 27-31 maja poświęćcie chwilę, aby zapoznać 
się z historią, sztuką i mocą kreatywności, które skrywają 
dziesiątki muzeów tego miasta.
Zacznijcie swoją przygodę w Melbourne Arts Precinct, gdzie 
znajdziecie cztery najpopularniejsze galerie, w tym National 
Gallery of Victoria, w której kolekcji znajduje się ponad 75 
tysięcy eksponatów – od artefaktów ze Starożytnego Egiptu, 
aż po dzieła sztuki współczesnej. Wstęp na wystawy stałe 
jest bezpłatny.
Jeśli natomiast preferujecie ruchome obrazki, odwiedźcie 
Australian Centre for the Moving Image (ACMI), znajdujące 
się na Federation Square, gdzie odkryjecie świat filmu, tele-
wizji, gier video i sztuki.
Melbourne słynie również ze swojej różnorodności, 
a w Immigration Museum usłyszycie, przeczytacie i obejrzy-
cie prawdziwe historie ludzi, którzy przybyli do Australii ze 
wszystkich stron świata. Aby zapoznać się z kulturą rdzen-
nych plemion australijskich, udajcie się do centrum kultury 
Bunjilaka Aboriginal Cultural Centre, które przybliży wam 
kulturę rdzennych plemion za pomocą sztuki, opowieści, 
występów itp. Potem możecie odkryć tajemnice przyrody 
w muzealnej galerii Forest Gallery – i nie spóźnijcie się na 
codzienne karmienie węgorzy australijskich o 13:45!
Fani sportu mogą odwiedzić sale Australian Sports Museum 
w Melbourne Cricket Ground, aby poznać zasady futbo-
lu australijskiego, którego początki sięgają połowy XIX w. 
oraz aby przyjrzeć się największej w kraju kolekcji pamiątek 
sportowych.

Światowa Konwencja 
Rotary International 2023

Dowiedz się więcej o Światowej Konwencji RI i zarejestruj się na
convention.rotary.org

Melbourne jest drugim największym miastem Australii i Oceanii, 
liczącym ponad 5 mln mieszkańców

Melbourne jest australijską stolicą kultury
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Prezydentka 
RI Jennifer 
Jones chce 
kontynuować 
rotariańską 
opowieść

Jennifer Jones i jej mąz Nick Krayacich, 
podczas wizyty na północnej Kalifornii 
w lutym 2022 roku
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Autorka: Diana Schoberg
Zdjęcia: Monika Łozińska

Grupka osób odzianych w żółte 
kamizelki czeka w niewielkiej 
salce podczas lutowych szko-
leń Prezydentów-Elektów na 

sesję zdjęciową z Prezydent Rotary In-
ternational w kadencji 2022-23, Jennifer 
Jones. Zalewa ją fala uścisków dłoni, „żół-
wików” i „misiów”… pojawia się nawet 
okazjonalny pisk. Każde zdjęcie jest skru-
pulatnie pozowane, po czym Jones – która 
zasiada w pierwszym rzędzie, na środku 
– wstaje i pyta: „Czy to jest najlepszy Dys-
trykt?”. Rzuca taneczne wyzwania, wszy-
scy bawią się na szaro-pomarańczowym 
dywanie. Kolejny klub i kolejne pytanie: 
„Czy to jest najlepiej wyglądający Dys-

trykt?”. Następny – najbardziej imprezo-
wy – wydaje z siebie radosne okrzyki.
Pstryk. Pstryk. Pstryk.
Grupa się przerzedza, ale część osób zo-
staje, żeby strzelić sobie selfie z Jones i jej 
mężem, Nickiem Krayacichem. Młoda 
kobieta ubrana w kobaltową kreację wy-
krzykuje: „Gratulację i dziękuję, że jesteś 
wzorem liderki dla Rotarianek!”. Więcej 
okrzyków. Kobieta w kobalcie stuka z Jo-
nes żółwika na pożegnanie.
- Jest niesamowita. Jak gwiazda rocka – 
mówi Rhonda Walls Kerby, Past Guber-
natorka Dystryktu 5890, która bacznie 
obserwowała całą sytuację.
Po zakończonej sesji Jones podpisuje 
kolekcjonerskie hełmy szturmowców 
z „Gwiezdnych Wojen”, które zostaną wy-
stawione na aukcji podczas nadchodzącej 

Światowej Konwencji RI w Houston. Po 
chwili wkłada jeden z nich na głowę. Tłu-
my wyciągają telefony i zgodnie uwiecz-
niają ten moment.
Pstryk. Pstryk. Pstryk.
- Sprawia, że każdy czuje się wyjątkowo, 
jak jej przyjaciel – mówi Eric Liu, który 
poznał Jones podczas International As-
sembly w 2016 r. On był Gubernatorem 
Elektem, a ona Prezydentką Elektką RI. 
Od razu zaiskrzyło.
Podobne opinie słyszy się bardzo często – 
że nawiązuje świetne kontakty z ludźmi. 
Wielu twierdzi, że od zawsze „wiedziało”, 
iż to właśnie Jones zostanie pierwszą 
Prezydentką Rotary International – że 
jest nowym wzorem lidera.
Wzorem, którego Rotary potrzebuje.
Gromki śmiech zamienia się w żywą roz-

„Ona sprawia, że wszyscy czują się wyjątkowo” 
to wspólna opinia spotkanych osób podczas 
weekendowego wyjazdu, kiedy to Jones i jej mąż, Nick 
Krayacich, złożyli wizyty u Rotarian w trzech miastach. 

|   LUDZIE ROTARY
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mowę Jones z przyjaciółmi – ale był to 
naprawdę długi dzień dla niej i Krayaci-
cha, którzy spędzili dziewięć godzin na 
lotnisku przez opóźnienia, a następnie 
mierzyli się z wyzwaniami logistyczny-
mi, aby o czasie dotrzeć na miejsce. Poszli 
spać o 23:00, aby wypocząć przed kolej-
nym dniem wypełnionym prezydenckimi 
obowiązkami.

*** 

Jones ma 55 lat i urodziła się 
w Windsor w Ontario, gdzie 
mieszkała całe życie – poza 
epizodem w Turks i Caicos 

w Ameryce Środkowej. Najstarsza z trój-

ki rodzeństwa, jako dziecko sprzedawała 
lemoniadę, aby przekazać pieniądze na 
lokalną zbiórkę charytatywną. – Rodzi-
ce zachęcali nas do tego, aby udzielać się 
społecznie – mówi. Dzisiaj jej rodzice 
oraz jeden z braci wraz z żoną są Rotaria-
nami. Drugi brat namalował obraz, który 
zainspirował tegoroczną kolekcję rota-
riańskich krawatów i apaszek.
Mimo że Jones i Krayacich pochodzą 
z Windsor, to poznali się na Karaibach. 
Wyczerpana studiami i pracą w uniwer-
syteckim radiowęźle Jones postanowiła 
odpocząć, pracując w kurorcie na Ka-
raibach, a Krayacich właśnie skończył 
praktykę lekarską w Toronto i poleciał na 
wyspy ponurkować. Zaprzyjaźnili się, po 
powrocie do Windsor zostali parą, a nie-
długo później – małżeństwem.

W wielu kwestiach Krayacich – Guber-
nator Nominat Dystryktu 6400 – jest 
zupełnym przeciwieństwem Jones. Jest 
spokojniejszy, poważniejszy, woli rozmo-
wy w cztery oczy – cechy z pewnością od-
powiadające jego profesji. – Jennifer jest 
jak królik z reklamy baterii Duracella. Ma 
mnóstwo energii i potrafi łączyć ludzi – 
mówi. – Wzajemnie się dopełniamy.
Jones założyła własny dom produkcyjny 

Na zdjęciach, zgodnie ze wskazówkami 
zegara, od lewej: Jones prowadzi 
seminarium szkoleniowe dla prezydentów 
elektów klubów Rotary w Dallas; pozuje na 
selfie w Los Angeles; świętuje z członkami 
Rotary w Dallas; porównuje migawki 
psów; przemawia w Danville, Kalifornia; 
i prowadząc spotkanie uczestniczy w 
wykonaniu piosenki „Imagine” Johna 
Lennona, na cześć Ukrainy.

|   LUDZIE ROTARY
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jeszcze przed trzydziestką, gdy oczaro-
wała bank i zainwestowała setki tysięcy 
dolarów kredytu w sprzęt telewizyjny. – 
Zawsze chciałam podążać ścieżką, którą 
sama wytyczyłam – wyjaśnia. – Czasami 
było to równoznaczne z podejmowaniem 
ryzyka i otwieraniem się na nowe, nie-
znane.
Jednym z tych „nowych” było właśnie 
Rotary. W latach 80. jako młoda reporter-
ka radiowa przygotowywała reportaż na 
temat naszej organizacji i pojawiła się na 
spotkaniu jednego klubu, gdzie obrado-
wali prawie wyłącznie mężczyźni. – By-
łam wyjątkowo onieśmielona – wspomi-
na. – Sama niedawno skończyłam 20 lat, 
a otaczali mnie doświadczeni finansiści!
W 1996 r., kilka miesięcy po tym, gdy za-
łożyła firmę Media Street Productions, 
menedżer jednej z lokalnych stacji tele-
wizyjnych zaprosił Jones na spotkanie 
Rotary. Wtedy właśnie się odnalazła. – To 
był najlepszy prezent, jaki mogłam otrzy-
mać – uśmiecha się. – Nigdy bym nie 
przypuszczała, że po przekroczeniu pro-
gu tamtej sali moje życie obróci się o 180 
stopni.

***

Kolejny dzień szkoleń w Dallas. 
Rotarianie jedzą lunch przy 
dźwiękach „Celebration” Kool 
& the Gang. Na sali balowej 

niektórzy zaczynają przytupywać w rytm 
muzyki, klaszczą, kołyszą się. Wśród 
nich Jones wymachuje nad głową neo-
nową różdżką. Tańczy między stołami, tu 
uścisk, tam selfie. Tłum zbliża się pod sce-
nę. Gdy ostatnie dźwięki piosenki milkną, 
Past Dyrektor RI, Don Mebus, zaprasza 
Jones do powiedzenia kilku słów, która 
przed rozpoczęciem przemowy układa 
dłonie w serduszko.
Jej słowa wzbudzają ogromne emocje. 
Gdy opowiada o tym, jak przyglądała się 
operacji serca na oddziale pediatrycznym 
w Jordanii, na sali zapada taka cisza, że 
usłyszelibyście dźwięk przypinanej od-
znaki Paul Harris Fellow. Po zakończe-
niu przemowy rozbrzmiewają gromkie 
brawa… ale Jones spieszy się na samolot, 
więc mistrz ceremonii prosi rozentuzja-
zmowanych Teksańczyków o to, żeby zro-
bili dla niej przejście. W sprincie pomaga 
jej para fioletowych adidasów (wysokie 
obcasy wkłada tylko podczas prezenta-
cji). Nie lubi jeść przed wystąpieniami 
publicznymi, więc na lotnisku łapie „w lo-

cie” paczkę czipsów i usadawia się w sa-
molotowym fotelu.
Po czterech godzinach jest już w Los An-
geles na kolejnym seminarium dla Pre-
zydentów Elektów. W planie – powitanie 
Rotarian ze wszystkich wizytujących 
Dystryktów. Na sali wszyscy popijają 
drinki z palemką, z głośników udekoro-
wanych trawami leci hawajska muzyka. 
Jones już w progu wpada na tłum Ro-
tarian, którzy chcą się z nią przywitać. 
Randy Hart, Gubernator Dystryktu 5000 
(Hawaje) w kadencji 2022-23, wręcza jej 
koktajl. – Patrzę na nią i nie mogę się na-
dziwić jej energii! – mówi jeden z gości. – 
To już trzecia sala, którą odwiedziła!
Jedną z osób, które otoczyły Jones, jest 
Lakecia King, Prezydentka Rotary Club 
of East Honolulu i Oficerka Dystryktu ds. 
DEI w Dystrykcie 5000. – Jest taka praw-
dziwa! – komentuje. Osiem tygodni po 
operacji rozdartej łąkotki była w drodze 
na wydarzenie poświęcone różnorodno-
ści w Rotary zorganizowane przez Jones. 
– Za nic w świecie bym tego nie przega-
piła – mówi King. – Wierzy w coś, co jest 
nam niezbędne. Wzywa do pokoju jedno-
ści i akceptacji. Abyśmy pomimo dzielą-
cych nas różnic jednoczyli się wokół tego, 
co nas łączy.
Jones wreszcie dotarła do drugiego koń-
ca sali, gdzie siedem kobiet porywa ją 
do tańca hula na tle ogromnego banne-
ru z napisem „Aloha!”. Potem odwiedza 
kilka innych sal i kończy na Dystrykcie 
5500 (Arizona), gdzie rozmawia w gro-
nie Rotarian. Podnosi kieliszek na poże-
gnanie: „Na zdrowie, kochani!”. Jedna ze 
starszych Rotarianek woła: „Dziękuję za 
to, że jesteś tą pierwszą!”, na co Jones bez 
sekundy zawahania odpowiada: „I nie 
ostatnią!”.

***

Jones i Krayacich wyruszyli 
w pierwszą podróż służebną 
w 2000 r., zaraz po tym, jak 
Jones dołączyła do Rotary. 

(W związku z napiętym harmonogra-
mem Krayacich wstąpił dopiero w 2010 
r., gdy zaraz obok ich domu doszło do 
czarteru klubu śniadaniowego. – To na-
wet nie Jennifer mnie zaprosiła! – śmie-
je się). Dotarli do brazylijskiej Amazo-
nii, gdzie Krayacich prowadził klinikę. 
Jones przygotowała film, który miał na 
celu zebranie środków na rzecz placów-
ki i przeprowadziła szkolenie lokalnych 
dziennikarzy. – Ten wyjazd wywarł na 
mnie ogromne wrażenie – wspomina. – 
Wiedziałam, że właśnie tego pragnę: po-
magać ludziom opowiadać ich historie, 
dzielić się tym, co wokoło robimy.
W kadencji 2001-02 pełniła służbę jako 
Prezydentka Rotary Club of Windsor-
-Roseland. Na każdym spotkaniu losowo 
wybierała jedną osobę, prosiła ją o po-
wstanie i mówiła, dlaczego jest ważna 
dla klubu. – Wszyscy przychodzili cho-
ciażby po to, żeby sprawdzić, kto będzie 
następny! – śmieje się. Nauczyło ją to, 
jak ważna jest troska o członków klubu 
– i to właśnie stało się jednym z priory-
tetów jej kadencji jako Prezydentki RI. – 
Po prostu świetnie się bawimy, czynimy 
dobro i lubimy się – mówi. – Niektórzy 
starają się przekombinować powody, dla 
których zostali Rotarianami.
Wtedy jeszcze na czele jej Dystryktu nigdy 
nie stała kobieta. Jones nie miała jeszcze 
40 lat i „chciała spróbować”. – Wiedzia-
łam, że całą swoją energię przeznaczę na 
Rotary, bo uwielbiam to robić! – mówi.
Po jej kadencji w roli Gubernator (2007-
08) prezesowała lokalnej izbie handlowej 
i zasiadała w Radzie Zarządzającej Uni-
wersytetu w Windsor. – Był to wspania-
ły trening przed Radą Nadzorczą Rotary 
– wyjaśnia. – Sporo się wtedy nauczyłam.
W 2009 r. u Jones wykryto raka pier-
si. Miała wtedy 42 lata, a jej życie za-
częło obracać się wokół chemioterapii. 
Chorobę zdiagnozowano na jesieni, 
a w styczniu 2010 r. miała przemawiać 
na szkoleniu dla Gubernatorów Elek-
tów. Ówczesny Prezydent Elekt RI, Ray 
Klingensmith, namawiał ją, by przyszła, 
jeśli będzie na siłach. Po konsultacji 
z onkologiem zgodziła się. – W niedzie-
lę przed wystąpieniem straciłam resztę 
włosów. Prowadziłam prelekcję w peru-
ce – wspomina.
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„Zawsze chciałam podążać 
ścieżką, którą

sama wytyczyłam – 
wyjaśnia. – Czasami

było to równoznaczne 
z podejmowaniem

ryzyka i otwieraniem się na 
nowe, nieznane.”
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Jennifer Jones podczas 
seminarium szkoleniowego dla 
prezydentów elektów w Los 
Angeles. „Wszystko, o czym teraz 
myślę, to energia, którą ona ma” 
- komentuje obserwator tego 
wydarzenia
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Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od góry po lewej: 

Jones naradza się ze swoim adiutantem, Bradem 
Howardem i jego żoną Marcią; północna Kalifornia

Jennifer Jones przygotowuje się do wydarzenia dnia 
w apartamencie hotelowym w Dallas;

Uśmiechy od uczestników spotkania siedzących 
w pierwszym rzędzie; 

W trakcie sesji zdjęciowej;

Podczas przemówienia do publiczności w Los Angeles. „Ona 
jest taka ciepła i prawdziwa”, mówi Lakecia Król,  prezydent 
Rotary Club Wschodnie Honolulu w kad. 2022-23.



Pomimo drobnych usterek technicznych, 
jej przemowa wywarła ogromne wraże-
nie, a największe… na niej samej. – To 
był najgorszy okres mojego życia, ale nie 
zostałam odsunięta na bok – mówi Jones 
przez lekko szkliste oczy. – Potrzebowa-
łam tego. Potrzebowałam wiedzieć, że 
jestem przydatna, że mogę coś wnieść 
i wziąć udział w tym wydarzeniu. Ray 
dał mi nadzieję w chwili, gdy nadzieja to 
ostatnie, czego człowiek oczekuje.
Jones przeszła przez osiem cykli che-
mioterapii i poddano ją 21 zabiegom 
radioterapii. Jej pracownicy zajęli się 
firmą w czasie, gdy ona musiała zadbać 
o zdrowie. Był to kolejny punkt zwrotny 
w jej życiu. Gdy Jones szykowała się do 
powrotu do pracy, zauważyła, co udało 
się osiągnąć jej zespołowi. – Musiałam to 
przemyśleć – wyjaśnia. – Gdybym ot tak, 
wróciła, pozbawiłabym ich tego, co udało 
im się dokonać. Postanowiła przekazać 
nadzór nad działaniem firmy zespołowi, 
dzięki czemu mogła oddać się służbie ro-
tariańskiej prawie w pełnym wymiarze 
godzin.

- Przenigdy nie chciałabym znowu prze-
chodzić przez raka – mówi. – Ale nie by-
łabym tu, gdzie teraz jestem, gdyby nie to 
wszystko.

***

Gdy w marcu 2020 r. pandemia 
Covid-19 zatrzymała świat, 
Jones właśnie kończyła swo-
ją miesięczną podróż rota-

riańską, którą rozpoczęła w Indiach na 
obchodach setnej rocznicy założenia Ro-
tary. Następnie udała się do Nepalu, aby 
odwiedzić projekt zapoczątkowany przez 
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„Wierzy w coś, co jest nam 
niezbędne. Wzywa do 

pokoju jedności i akceptacji. 
Abyśmy pomimo dzielących 

nas różnic jednoczyli się 
wokół tego, co nas łączy.”
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alumna Centrum Pokoju, a zakończyła 
podróż w Nowej Zelandii na szkoleniu 
Prezydentów Elektów obszaru południo-
wego Pacyfiku. Na lotnisku dostrzegła 
kilku pasażerów w maseczkach, ale była 
przekonana, że bez problemu będzie mo-
gła wystąpić podczas konferencji dys-
tryktalnej w Nairobi.
I wtedy świat stanął na głowie. – Pamię-
tam, gdy zamknięto granicę kanadyj-
sko-amerykańską – mówi. – Nigdy nie 
przypuszczałam, że usłyszę podobny ko-
munikat.
Jones i Krayacich izolowali się na swojej 
działce przy Jeziorze Erie, pół godziny 
drogi od rodzinnego domu. – Wstawali-
śmy o 3:00 rano i przeglądaliśmy media 
społecznościowe, żeby sprawdzić naj-
świeższe wiadomości. Najgorsza była ta 
niewiedza i oczekiwanie…
W tamtym czasie Jones zasiadała 
w Radzie Fundacji Rotary. Przepełniało 
ją dumą, jak szybko Rotarianie apliko-
wali o granty ze specjalnie przeznaczonej 
do tego puli. Ale chciała zrobić więcej. 
Wcześniej zorganizowała duże zbiórki na 
Fundację, takie jak mecz golfa z Jackiem 
Nicklausem w 2019 r. Zadzwoniła do ów-
czesnego Prezydenta RI, Marka Malo-
neya, i przedstawiła swój pomysł na tele-
wizyjny maraton charytatywny.
Wszystko było gotowe w zaledwie kilka 
tygodni. Jones uruchomiła swoją siatkę 
kontaktów i poprosiła, żeby Rotarianie 
z całego świata przesyłali jej swoje fil-
miki. – Chcieliśmy w pełni wykorzystać 
nasze możliwości pomocy – wyjaśnia. – 
Zbieranie funduszy było bardzo ważne, 
ale otrzymaliśmy niezwykłą szansę, aby 
zjednoczyć wszystkich z całego świata 
i pokazać im, że jesteśmy Ludźmi Czynu, 
nawet jeśli izolujemy się w domach!
W wydarzeniu wzięło udział ponad 65 
tys. osób. Prowadzili je Past Prezydent 
RI, Barry Rassin oraz Past Dyrektor RI, 
John Smarge. Kasy Fundacji zasiliło po-
nad 525 tys. dolarów.
Jeden z nadesłanych filmów przesłała 
Anniela Carracedo, studentka wymiany 
międzynarodowej do Missisipi (2019-
20). Przez pandemię Carracedo nie 
mogła wrócić do rodzinnej Wenezueli, 
więc rozpoczęła program „interaktywnej 
kwarantanny rotariańskiej” dla Interak-
torów i studentów wymiany międzyna-
rodowej. Jones napisała do niej na cza-
cie podczas jednego ze spotkań online 
i poprosiła, żeby ta przygotowała krótki 
filmik o projekcie.
- Po tym wszystkim musiałam ją wygo-
oglować – wspomina Carracedo. – Kim 

ona jest i dlaczego się za to zabrała? Po-
wiedziałam o niej mojej host mamie, 
a ona odparła, że Jennifer będzie pierw-
szą kobietą, która stanie na czele Rotary 
International.
Utrzymały ze sobą kontakt, mimo że ni-
gdy nie widziały się w realu. Jones prze-
mawiała podczas wydarzeń Carracedo 
i zaprosiła ją do zabrania głosu podczas 
International Assembly. Carracedo 
z kolei robiła TikToki o Jones, a podczas 
jednego ze spotkań na Zoomie pokazała 
do kamery swój telefon z kolekcją nakle-
jek na WhatsAppie związanych z Jones. 
– Chyba jestem jej największą fanką! 
– śmieje się. – Naprawdę mnie zainspi-
rowała. Jestem liderką i jestem kobietą. 
Skoro jej się udało, to i mnie się uda!
Inni myślą podobnie. Jeden z TikToków 
na koncie @interactivequarantine ze-
stawia filmik z Jones z clipem, w którym 
słyszymy: „Jest ikoną, jest legendą, jest 
symbolem naszych czasów”.

***

Jones inspiruje nie tylko dziew-
częta. Po wizycie w Los Ange-
les udała się na wspólną kolację 
z przedstawicielami Dystryktu 

5170 w Kalifornii. Podczas uroczystości 
dla Major Donors wygłosiła przemowę 
na temat jednej z wystaw. Nastrój jest 
o wiele bardziej dystyngowany. Odziani 
w błyszczące stroje goście stają w kolejce 
do zdjęć, wśród nich kobieta w zwiewnej 
kremowej bluzce i luźnych spodniach 
palazzo poprzetykanych złotymi zdobie-
niami, którą Jones poznała w Indiach, 
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„Naprawdę mnie 
zainspirowała. To jest 
w porządku że jestem 

kobietą i jestem liderką. 
Skoro jej się udało, to i mnie 

się uda!”
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Jones i Krayacich w cieniu 
górujących nad nimi wielkich 
sekwoi podczas ich postoju 
w północnej Kaliforni
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jeszcze przed pandemią. – Już w 2013 r. 
wiedziałam, że zostanie Prezydentką RI. 
Miała w sobie to coś – uśmiecha się Joe 
Hamilton z Rotary Club of Cupertino.
Pstryk. Pstryk. Pstryk.
Czas na kolację, więc darczyńcy kierują 
się na pierwsze piętro, gdzie rozstawio-
no kolekcję klasycznych sportowych sa-
mochodów. Ten weekend był jak jeden 
z odcinków „Niesamowitego wyścigu” 
(ang. „The Amazing Race”). W ciągu za-

ledwie 48 godzin Jones odbyła dwa loty, 
przemawiała podczas trzech dużych wy-
darzeń w trzech miastach i zapozowała 
do setek selfie ( jak to zwykł żartować 
Krayacich: są paparazzi i Rotarazzi), 
a mimo to Jones stoi przed ogromnym 
ekranem z tegorocznym hasłem „Imagi-
ne Rotary” i prowadzi kolejne wystąpie-
nie. W ostatni weekend Rosja przepro-
wadziła kolejne ataki na Ukrainę, więc 
jej przemowa głównie skupia się na sile 

Rotary związanej z budowaniem pokoju. 
– Bardzo ważne jest to, co zrobimy tu i te-
raz – podkreśla.
Jones zaprasza po kolei wszystkich Gu-
bernatorów i Gubernatorów Elektów 
na scenę. W tle słychać „Imagine” Joh-
na Lennona – na cześć Ukrainie. Ludzie 
trzymają się za ręce i kołyszą w rytm 
muzyki, wyobrażając sobie bezgraniczną 
moc Rotary z Jennifer Jones na czele.
Pstryk. Pstryk. Pstryk.

Chwila spokoju Jennifer Jones z małżonkiem Krayacich pomiędzy ich licznymi spotkaniami 
podczas pobytu w północnej Kaliforni (na górze) i trzyma stos kartek z podziękowaniami (na dole). 

Zaproszona do spotkanie 
Rotary w 1996 roku Jennifer 

Jones znalazła tutaj swój 
dom. 

„To był wyraźnie jeden 
z największych prezentów 

jaki kiedykolwiek 
otrzymałam”

Mówi o tym: „Nie myślałam 
wchodząc wtedy na 

spotkanie, że zmieni to 
trajektorię całego mojego 

życia.”
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ZWIĘKSZAJMY
NASZE ZASIĘGI

ROTARIAŃSKI PLAN DZIAŁAŃ

ROZMOWA
Z KATEY HALLIDAY

„Wszyscy powinniśmy 
się tym zająć. 

To nie jest coś,

co liderzy będą

w stanie zrobić sami”.
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Pyt.: Nasz Plan Działań zakłada poszerzenie 
zasięgów. Jak możemy zacząć myśleć 
o członkostwie nie tylko w kategorii samych liczb?
KATEY: W przeszłości skupialiśmy się na stanie 
osobowym. „Ilu zwerbowałaś członków?”. 
Ale jeśli myślimy o Rotary silnym, skutecznym 
i gotowym na przyszłe pokolenie liderów, to 
musimy sprawić, aby członkowie czuli się dobrze 
w naszych klubach. Zrobimy to, czyniąc nasze kluby 
bardziej różnorodnymi, zgodnie z założeniami DEI.
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.

Pyt.: Dlaczego DEI jest niezbędne do zwiększania 
naszych zasięgów? 
KATEY: Przede wszystkim – bo tak należy. 
Różnorodność, równość i inkluzja nie są kwestiami 
politycznymi. To coś, co każdemu się należy. 
Mamy prawo do bycia traktowanymi z godnością 
i szacunkiem, do równych szans w służbie i do 
tego, aby usłyszano nasz głos. Działamy globalnie, 
ale i od podstaw – musimy dawać przykład.

Ale to również mądre podejście. Potencjalni 
członkowie, którzy w swoim życiu praktykują 
zasady równości, może odtrącać idea zamkniętego, 
ekskluzywnego klubu. Ale gdy napotkają klub, 
który wyznaje zasady DEI, to staną się wspaniałymi 
ambasadorami, którzy powiedzą o naszym klubie 
swoim znajomym.

Kluby donoszą również, że zróżnicowane 
środowisko pozwala na prowadzenie projektów, 
które wywierają większy wpływ na społeczeństwo 
– zupełnie mnie to nie zaskakuje. Badania 
środowisk zawodowych pokazują, że różne 
środowiska, opinie i podejścia są wielką siłą.

POZNAJCIE KATEY HALLIDAY. 
Członkini australijskiego Rotary Club of 

Adelaide Light i członkini czarterowa 
Rotaract Club of Adelaide City. Działa 

w rotariańskim komitecie ds. DEI 
(Diversity, Equality, Inclusion - 

Różnorodność, Równość, 
Inkluzja). 

Dowiedz się więcej na
rotary.org/actionplan

Stanowi to również ogromną szansę – również 
na rozwój. Czuję, że znaczna większość naszych 
członków cieszy się w związku z wprowadzanymi 
zmianami.

Pyt.: W jaki sposób kluby mogą zwiększyć swoje 
zasięgi i wypełnić założenia DEI?
KATEY: Mamy trzy główne sposoby. Po pierwsze – 
zapewnijcie bardziej elastyczne formy członkostwa 
oraz formuły spotkań. Po drugie – sprawcie, żeby 
każdy członek mógł w znaczący sposób działać 
w klubie. Wreszcie – zwróćcie się o pomoc do 
lokalnego eksperta ds. równości, różnorodności 
i inkluzji; weźcie udział w szkoleniu. To świetny 
sposób na nawiązywanie nowych kontaktów.

Rotary również dysponuje wieloma źródłami! 
Sprawdźcie wpisy na blogu Rotary Voices nt. DEI. 
Skorzystajcie z plannera „Diversifying Your Club”, 
który znajdziecie na my.rotary.org/membership. 
Możecie też ukończyć jeden z kursów dot. DEI 
w Learning Centre.

Pyt.: Co każdy Rotarianin powinien wiedzieć o DEI? 
KATEY: Wszyscy powinniśmy się tym zająć. 
To nie jest coś, co liderzy będą w stanie zrobić 
sami. Dopiero gdy staniemy się prawdziwie 
zróżnicowanym środowiskiem, będziemy w stanie 
wprowadzać nasze wizje w życie i zmieniać świat 
jako ludzie, którzy działają ręka w rękę ku lepszej 
przyszłości.
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O członkostwie i wartościach jakie nie-
sie za sobą Rotary, cechach prawdzi-

wego Rotarianina, pierwszej Prezydentce 
naszego ruchu, kobietach w Rotary, wizji 
polskiego dystryktu, celach bieżącej ka-
dencji i o tym, że warto marzyć, z Guber-
natorem Piotrem Jankowskim rozma-
wiała Dorota Wcisła.

Jak się czujesz jako Gubernator na-
szego Dystryktu?

Bardzo zapracowany i ze świadomością 
dużej odpowiedzialności za swoje dzia-
łania, a jednocześnie szczęśliwy, że będę 
mógł spotkać wspaniałych Rotarian i od-
wiedzić ich kluby w trakcie mojej służby. 
Bardzo dziękuję za zaufanie jakim mnie 
obdarzyli.

Rotary niesie za sobą wiele wartości. 
Które z nich są najbardziej istotne dla 
Ciebie?

Rotary jest organizacją o szczególnym 
charakterze i zasadach. Nie można do niej 
tak po prostu się zapisać. Trzeba być za-
proszonym. Członkowie sami dobierają 
swoich kolejnych rotariańskich przyja-
ciół. Myślę, że właśnie przyjaźń i wza-
jemne zaufanie są najważniejszymi war-
tościami w Rotary. Obowiązują nas więc 
szczególne zasady wzajemnych relacji. 
Pewnych granic nie należy więc przekra-
czać. Celem naszej organizacji jest pomoc 
potrzebującym, tak więc Rotarianie to lu-
dzie dobrego serca, ludzie czynu. Ludzie, 
którzy poprzez wspólne działanie osiąga-
ją ambitne cele. Przykładem takich dzia-
łań jest program walki z wirusem polio.

Kiedy wstąpiłeś do Rotary i na czyje 
zaproszenie. Czy członkostwo w Ro-
tary zmieniło Twoje życie?

Do grona Rotarian przyłączyłem się 
w 2003 roku na zaproszenie mojego przy-

jaciela i partnera biznesowego Romualda 
Wanowicza. Wstąpienie do Rotary z pew-
nością zmieniło wiele w moim życiu. Nie 
myślę tu tylko o sprawach codziennych, 
udziale w spotkaniach, szkoleniach, kon-
ferencjach.  Rotary dało mi przede wszyst-
kim poczucie przynależności do wielkiej, 
światowej, rotariańskiej rodziny. Sprawi-
ło, że świat stał się bardziej dostępny, a re-
alizacja nawet bardzo dużych projektów 
pomocy potrzebującym stała się nie tylko 
możliwa, ale na swój sposób nawet łatwa. 
Mając tak wielu wspaniałych i zaangażo-
wanych przyjaciół na całym świecie, na-
prawdę można zrobić dużo dobrego.

Jaka jest najważniejsza cecha, jaką 
powinien posiadać Rotarianin?

Rotarianin to człowiek „dobrego serca”, 
człowiek obdarzony empatią i wrażli-
wością wobec innych ludzi. Człowiek 
z zasadami, szanujący przyjaźń i umieją-

Rotary zmieniło wiele 
w moim życiu

Piotr Jankowski na spotkaniu studentów wymiany długoterminowej Mielno Meeting w 2016 roku Fo
t. 
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cy współpracować w zespole. Moim zda-
niem, wszystkie te cechy są równie waż-
ne, tak więc trudno mi wymienić tylko tę 
najważniejszą.

Jaka jest Twoja wizja Dystryktu 2231 
w bieżącej kadencji?

W bieżącej kadencji chciałbym, żeby 
życie w naszym dystrykcie „wróciło do 
normy”.  Abyśmy mogli spokojnie re-
alizować nasze rotariańskie obowiązki, 
spotykać się, realizować wspólne projek-
ty. W dalszym ciągu priorytetem będzie 
szeroko rozumiana pomoc dla Ukrainy. 
Mam nadzieję, że uda nam się powstrzy-
mać trend spadkowy ilości członków 
i klubów w dystrykcie. Będę o to wraz 
z zespołem oficerów dystryktu bardzo 
zabiegał. Chciałbym również, poprzez 
realizację Grantów Globalnych, ożywić 
naszą działalność w ramach Fundacji 
Rotary. Bardzo ważna będzie dla mnie 
również realizacja programów wymiany 
młodzieży i programów stypendialnych. 
Liczę również na efekty działań Komi-
tetu do spraw Alumnów oraz Programu 
Mentoringu. Oczywiście nie zapomni-
my o Rotarakcie i Interakcie. Będziemy 
zapraszać Rotaraktorów na wszystkie 
wydarzenia dystryktalne i szkolenia or-
ganizowane dla Rotarian.

W czasie ostatnich dwóch lat świat 
bardzo się zmienił. Czy Twoim zda-
niem zmieniło się także Rotary? Jeśli 
tak, to jak te zmiany mogą wpłynąć na 
postrzeganie naszej organizacji i jej 
funkcjonowanie w Polsce i na świecie?

W pełni się zgadzam ze stwierdzeniem, 
że świat się zmienił. W pewnych obsza-
rach przyspieszyliśmy bardzo. Mam tu 
na myśli zmianę sposobu pracy i kontak-
towania się na odległość. To był w pew-
nym sensie pozytywny efekt pandemii. 
Z drugiej strony rozwój świata, rozwój 
ludzkości zostały zahamowane w brutal-
ny sposób przez agresję Rosji na Ukrainę. 
Rotary w Polsce i na świecie zjednoczyło 
swoje wysiłki w pomocy dla Ukrainy. Je-
stem zdania, że zdaliśmy egzamin jako 
organizacja, a polscy Rotarianie są tego 
doskonałym przykładem. Rotary poka-
zało swoje możliwości zarówno organi-
zacyjne jak i determinację w niesieniu 
pomocy potrzebującym. Z pewnością zo-
staliśmy w wielu nowych miejscach do-
strzeżeni. Przed nami stoją jednak nadal 
poważne wyzwania. Uważam, że tylko 
adaptacja do zmienionego świata i jego 

oczekiwań da nam szansę na przetrwa-
nie i rozwój.

Czy możesz wymienić trzy najważ-
niejsze dla Ciebie cele na obecną ka-
dencję?

Najważniejsze cele…  Myślę, że pierw-
szym, może niewymiernym celem, będzie 
zbudowanie dobrej atmosfery w dystryk-
cie. Atmosfery przyjaźni i chęci wspól-
nego działania. Na drugim miejscu za 
cel postawiłbym wypracowanie modelu 
„współpracy pokoleń” w naszych klu-
bach. Adaptacja do zmieniającego się 
świata i rozwój Rotary nie będą możliwe 
bez współpracy „młodych” i „starych” Ro-
tarian.  Młodość, entuzjazm, nowe spoj-
rzenia na te same sprawy, nowe techniki 
i sposoby działania muszą być połączone 
z wiedzą, doświadczeniem i zasadami 
obowiązującymi w Rotary. Marzę, aby 
udało się to przedyskutować w klubach 
i znaleźć w każdym z nich dobre rozwią-
zanie, bądź choćby zainspirować do my-
ślenia nad tymi problemami. No i żeby 
nie było, że wszystkie moje cele są niewy-
mierne, to chciałbym abyśmy się rozwija-
li przyjmując nowych członków, tworząc 

nowe kluby oraz zwiększyli nasze wpłaty 
na rzecz Fundacji Rotary. To nie są zmar-
nowane środki. One wracają do dystryk-
tu i pozwalają uzyskać dalsze wsparcie 
z TRF.

Jak myślisz, czy uda się zrealizować 
wzrost członkostwa w polskim Dys-
trykcie?

Wzrost członkostwa jest możliwy. Musi-
my jednak, moim zdaniem, skoncentro-
wać się przede wszystkim na nietrace-
niu członków. Okazuje się, że przyjmując 
w ostatnich latach wiele nowych osób do 
naszego grona, jeszcze więcej członków 
opuszczało nasze szeregi. Dlatego też 
uważam, że współpraca między pokole-
niami oraz budowanie dobrej atmosfery 
w klubach są kluczowe. Członkowie od-
chodzą często z bardzo prozaicznych po-
wodów, animozji i nieporozumień w klu-
bach. Tu jest przede wszystkim zadanie 
dla Gubernatorów Asystujących (AG) aby 
monitorowali działania klubów i zawsze 
byli do dyspozycji i pomocy w rozwiąza-
niu problemów.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, 

Przekazanie urządzenia do badania retinopatii wcześniaków dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie, Global Grant RC Koszalin ok. 100 tys. USD Fo
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że młodzież jest przyszłością nasze-
go ruchu? Jak widzisz rolę Interactu 
i Rotaractu w naszej rotariańskiej 
społeczności?

Oczywiście młodzież jest przyszłością 
przede wszystkim dlatego, że …. to ona 
po nas będzie kontynuowała działania 
w klubach.  Ale już mówiąc poważnie, 
młodzież ma inne potrzeby i motywa-
cje. Młodzi mają inne sposoby działa-
nia, inną wrażliwość. A to jest właśnie 
ten świat, który nadchodzi, kierunek, 
w którym ludzie podążają. Bez młodzie-
ży adaptacja naszej organizacji, a tym 
samym jej przetrwanie i rozwój, nie 
będą możliwe.

W tej kadencji po raz pierwszy kobie-
ta została Prezydentem Rotary Inter-
national. To historyczna chwila. Czy 
zgadzasz się ze mną?

Oczywiście jest to historyczna chwila, 
ale bardziej z kronikarskiego punktu wi-
dzenia. Nie widzę w tym sensacji, gdyż 
dla mnie kobiety i mężczyźni zawsze byli 
i będą sobie równi. Jennifer Jones nie 
została wybrana do pełnienia służby Pre-
zydenta lub, jak niektórzy podkreślają, 
Prezydentki Rotary International tylko 
dlatego, że Rotary chciało coś pokazać. 
Jennifer jest świetnie przygotowana do 
tej roli. Ma ogromną chęć i motywację do 
działania, duże doświadczenie i przede 
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DG Piotr Jankowski
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, 
Wydziału Ekonomiki Transport, kierunek 
Ekonomika i Organizacja Handlu Zagra-
nicznego. Stypendysta programu między-
narodowej organizacji studentów nauk 
ekonomicznych i handlowych AIESEC 
w latach 1983-84 (praktyka w Ford Mo-
tor de Venezuela w Caracas). Uczestnik 
szkolenia The British Council w zakresie 
Zarządzania w Przemyśle w roku 1990 
(Anglia i Szkocja). W latach 1985 -92 sty-
pendysta, a następnie pracownik działu 
exportu i marketingu w Zakładach Tech-
niki Próżniowej TEPRO w Koszalinie. 
W okresie od 1992 do 1994 roku dyrek-
tor biura handlu zagranicznego polsko – 
amerykańskiej spółka ARBA oraz zastęp-
ca dyrektora hotelu ARKA w Koszalinie, 
a następnie w latach 1994-95 kierownik 
biura przedstawicielstwa Bankowego To-
warzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji 
HEROS SA. Od 1993 roku działa w branży 
budowlanej. W latach 1993 -2017 pro-
kurent, a następnie udziałowiec w spół-
ce PUH Inchem sp. z o. o. oraz Invest SC. 
Prowadził biuro spółki w Niemczech oraz 
koordynował działalność w zakresie usług 
budowlanych w Hiszpanii. Obecnie pro-
wadzi własną działalność gospodarczą 
w zakresie usług budowlanych.
W Rotary od 2003 roku. Członek Rotary 
Club Koszalin. Czterokrotnie pełnił funk-
cję wiceprezydenta, a w latach 2011/12 
prezydenta RC Koszalin. Członek Rady 
klubu RC Koszalin. Od 2003 roku oficer 
klubowy ds. współpracy z klubami nie-
mieckimi, w tym przede wszystkim z
partnerskim klubem RC Prenzlau, od 
2020 roku członek honorowy RC Pren-
zlau. Od wielu lat (od 2011 roku) oficer 
klubowy ds. Rotary Foundation. Wielolet-
ni Przewodniczący Podkomitetu ds. Au-
dytu TRF w dystrykcie D2231 (2016-22), 
DGN, DGE, a następnie DG w kadencji 
2022-23. Przewodniczący sekcji polskiej 
komitetu ICC Polska – Hiszpania. Paul 
Harris Fellow +1.
Biegła znajomość języka hiszpańskiego, 
angielskiego i niemieckiego oraz rosyjskie-
go w stopniu podstawowym.
Żonaty – żona Krystyna mgr inż. budownic-
twa oraz mgr sztuki. Syn Mateusz – progra-
mista. Dwoje wnuków – Max i Martin.
Jego pasja to muzyka, głównie latynoska, 
języki obce, gra w brydża.

Przekazanie wózka z napędem elektrycznym dla Pana Marka. Dar RC Prenzlau i RC Koszalin, 2022 rok

Piotr Jankowski jako Prezydent RC Koszalin przekazuje paczkę z prezentami w Szpitalu Wojewódzkim 
w Koszalinie dla dzieci, które spędzały Święta Bożego Narodzenia w szpitalu, 2011 rokFo
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wszystkim wielką empatię i wrażliwość. 
Jestem przekonany, że spełni się w tej 
roli doskonale.  A przy okazji wspomnę, że 
właśnie odbywa się proces nominacji do 
funkcji Prezydenta RI w kadencji 2024-
25 i …. kandydatką po R. Gordonie R. McI-
nally-m będzie … ponownie kobieta - Ste-
phanie A. Urchick z Pennsylwanii, USA.

Jak postrzegasz kobiety w Rotary?

Kobiety są dla Rotary swego rodzaju „zba-
wieniem”. Tak, nie boję się użyć tego słowa. 
Wnoszą wiele wrażliwości, empatii, innego 
spojrzenia. Często są bardziej zdecydowa-
ne i konkretne w działaniach od mężczyzn 
i nie tracą czasu na pozorne działania, do-
wodzenie swoich racji itp. Bardzo się cie-
szę, że członkowie Rotary zapraszają do 
swojego grona coraz więcej kobiet.

Hasło kadencji Prezydent Jennifer 
Jones brzmi „Imagine Rotary”. Jak 
powinniśmy je rozumieć? 

„Imagine Rotary” przetłumaczyliśmy 
jako „Rotary bez granic”.  Jest to jasne 
przesłanie od Jennifer Jones abyśmy 
mieli swoje marzenia i je realizowali 
w ramach Rotary. Nie powinniśmy ogra-
niczać się w stawianiu ambitnych celów. 
Siła naszej organizacji jest naprawdę 
duża. Razem możemy wiele. Różno-
rodność, równość i inkluzja w Rotary 
z pewnością wzmacniają naszą orga-
nizację i rozszerzają pole jej działania. 
Jest to również oznaka naszej zdolności 
do adaptacji do zmieniającego się świa-
ta i zmieniających się oczekiwań ludzi, 
którzy potrzebują naszej pomocy. Wy-

obraźmy sobie taki świat, jaki chcieliby-
śmy, aby był i róbmy wszystko, aby to się 
spełniło.

Jak Twoim zdaniem należy bu-
dować pozycję polskiego Rotary 
w skali ogólnokrajowej? Czy organi-
zacja Konwencji Rotary Internatio-
nal w Krakowie mogłaby nam w tym 
pomóc?

Pozycja Rotary w Polsce jest zbyt słaba. 
Od kilku lat rozmawiamy o tym jak ją 
wzmocnić. Myślę, że główną przeszko-
dą może być zbyt niska świadomość na-
szych członków i brak chęci wydawania 
środków finansowych na ten cel. A bez 
tego niewiele można zrobić. Ścierają się 
dwa poglądy. Pogląd, że działania klu-
bów na własnym terenie, lokalnie są 
wystarczające oraz … druga koncepcja, 
wizja zbudowania dobrego wizerunku 
Rotary w Polsce, aby w następnym kro-
ku rozszerzyć zakres działania, zwięk-
szyć członkostwo i poparcie dla naszej 
organizacji oraz przełamać istniejące 
nadal stereotypy i zmienić nieprawdzi-
wy obraz Rotary. Jestem zwolennikiem 
drugiej strategii i z ogromnym zacieka-
wieniem czekam na koncepcję klubów 
łódzkich, które przygotowują propozy-
cje dla naszego dystryktu w tym tema-
cie. Organizacja konwencji w Krakowie 
w 2028 roku może nam bardzo pomóc. 
Wiele firm i instytucji z pewnością wte-
dy się „obudzi”. Będziemy mieli okazję do 
promocji Rotary na poziomie dotychczas 
dla nas nieosiągalnym. Trzymam więc 
kciuki za powodzenie starań komitetu 
organizacyjnego i zarządu dystryktu.

Czy rodzina będzie Cię wspierać 
w Twojej kadencji Gubernatora?

Z pewnością. Dużo wyrozumiałości i tole-
rancji ze strony najbliższych będzie nie-
odzowne. Będę raczej gościem w domu.

Jak w kilku słowach zachęciłbyś oso-
bę, która nic nie wie o Rotary, do za-
angażowania się w działalność w na-
szej organizacji?

Jeżeli jest miejsce na przywołanie krót-
kiej scenki, napisanej przez mojego ko-
legę klubowego Marcina Bogurskiego, to 
myślę, że będzie ona doskonałą odpowie-
dzią na zadane pytanie:
„Lobby hotelowe eleganckiego hotelu. 
Stałem w windzie, naciskając guzik z nu-
merem 4 i już miały się zamknąć drzwi, 
gdy w ostatniej chwili weszła rozbawio-
na kobieta ze swoim towarzyszem. Jej 
wzrok wbił się w klapę mojej marynarki, 
gdzie dumnie błyszczało koło rotariańskie. 
Dama zmierzyła mnie wzrokiem i zwróciła 
się do swojego partnera:
- O zobacz jakiś mason z nami jedzie 
w windzie.
Drzwi windy zamknęły się i ruszyliśmy.
Znów dyletant ma czelność oceniać - po-
myślałem.
Moje wnętrze tym razem już nie było 
w stanie zamilknąć. Spojrzałem na ta-
bliczkę, która pokazywała piętro pierw-
sze. Nie miałem wiec dużo czasu na tłu-
maczenie wiec jednym tchem zacząłem:
- Szanowna Pani, ten znaczek to znak 
rozpoznawczy Rotarian, największej 
organizacji charytatywnej na świecie, 
a rotarianie to ludzie, dla których pomoc 
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Eko Szkoła Życia w Wandzinie, 2012 rok , Piotr Jankowski podpisuje akt 
erekcyjny pod budowę kolejnych obiektów powstających przy wsparciu 
RC Koszalin, RC Prenzlau i innych sponsorów Podczas wywiadu z Dorotą Wcisła, w Domu dla Uchodźców w Krakowie Fo
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potrzebującym stanowi kwintesencję 
wspólnego działania.
Szanowna Pani, jesteśmy grupą ludzi, 
którzy mają świadomość, że globalna 
współpraca może zmieniać świat na lep-
sze. Ta współpraca na poziomie lokal-
nym i globalnym przekłada się na wiele 
spektakularnych sukcesów.
Winda właśnie minęła piętro 3 i zaraz 
miałem wysiadać.
Kobieta wbiła we mnie wzrok i .... słuchała 
mnie. Miałem jeszcze kilka sekund wiec 
dodałem:
Poza tym lubimy się i szanujemy wzajem-

nie, a dodatkowo reprezentujemy wiele 
specjalności, co znacznie ułatwia nam po-
moc innym.
I, Proszę Pani, może najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, że my nic nie musimy, 
my chcemy.
Winda się zatrzymała drzwi się otworzy-
ły, a ja wyszedłem z windy z poczuciem 
satysfakcji.
Odchodząc usłyszałem od pani w windzie:
- Proszę pana, przepraszam nie miała poję-
cia. Życzę powodzenia w realizacji celów.
Warto wierzyć w to co się robi, bo stajesz 
się autentyczny – pomyślałem.”

Czego sobie życzysz najbardziej 
w Twojej kadencji?

Myślę, że najważniejsze dla mnie będzie 
poczucie wsparcia ze strony członków na-
szej organizacji. Ten rok będzie dla mnie 
rokiem służby i wytężonej pracy. Na pewno 
będę się starał jak najlepiej wypełnić po-
wierzone mi obowiązki. Ale … bez wsparcia 
i pomocy samemu niewiele można zrobić.

Uroczystość objęcia służby DG 2022. Na fot. razem z Past Prezydent RC Koszalin Aliną Anton i członkiem założycielem RC Koszalin i członek Rady klubu 
Janem Michalikiem. Pałac w Strzekęcinie 25.06.22

Przekazanie rowerów dla dzieci ze Szkolnego Ośrodka Społeczno Wychowawczego w Koszalinie, 
2020 rok, projekt RC Koszalin
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Znak zodiaku: WAGA
Stan cywilny: żonaty
Hobby: muzyka, języki obce.
Moje wady: z pewnością jest ich wiele, 
ale… myślę, że przede wszystkim zbyt-
nia drobiazgowość i zajmowanie się 
szczegółami
Moje zalety: o tym nie ja powinienem 
mówić, ale z tego co słyszałem o sobie 
… to chyba solidność, pracowitość i za-
angażowanie w podjęte działania.
Najbardziej lubię: dotrzymywanie sło-
wa i szczerość
Najbardziej nie lubię: braku tolerancji, 
niesolidności i bylejakości w działaniu
w czasie wolnym: lubię słuchać muzyki, 
grać w brydża
Jestem dumny z: rodziny oraz z tego, że 
jestem członkiem Rotary
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Pierwszy dzień lipca to w Rotary data 
szczególna – wchodzimy w nowy rok 

rotariański. Dziś rozpoczyna się też moja 
kadencja jako Gubernatora Dystryktu 
2231. To wielki zaszczyt, ale i wielka od-
powiedzialność.
Wszyscy mamy marzenia, ale ich wdra-
żanie w życie to kwestia wyboru. A kie-
dy organizacje, takie jak nasza, marzą 
o wielkich rzeczach, jak wyeliminowanie 
polio i walka o pokój, to naszym zada-
niem jest podjęcie wszelkich działań dla 

ich spełnienia. Bo wyobraźnia nie zna 
granic i Rotary nie zna granic!
Rozmawialiśmy o tym podczas przeka-
zania służby w Koszalinie i jestem prze-
konany, że mamy w sobie ogrom zapału 
i energii, aby wspólnie te marzenia reali-
zować!
Dziękuję Past Gubernatorowi Wojcie-
chowi Wrzecionkowskiemu za Jego 
służbę. Gratuluję wszystkim powołanym 
Prezydentom Klubów Rotary, Rotaract 
i Interact oraz Oficerom Dystryktu. Przed 

nami rok spełniania marzeń i wspólnej 
pracy, aby służyć ponad własny interes 
i czynić dobro na całym świecie!
Dzielę się zdjęciami z ceremonii przeka-
zania służby zorganizowanej przez Ro-
tary Koszalin. Ustępowała Prezydentka 
Alina Anton, a służbę przejmował Sła-
womir Nowosadko. Całość spotkania 
prowadził Mistrz Ceremonii – Romuald 
Wanowicz.
Piotr Jankowski, Guberator Rotary 
Polska, Dystrykt 2231

Przekazanie służby
gubernatora Dystryktu 2231
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IPDG Wojciech Wrzecionkowski (RC Olsztyn) i DG Piotr Jankowski 
(RC Koszalin) podczas uroczystości przekazania służby.

Goście obecni na uroczystości
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Rotariankę Krystynę Wilczyńską 
Ciemięga z RC Puławy znają chyba 

wszyscy Rotarianie w polskim Dystryk-
cie. To ciepła, przyjazna i dobroduszna 
osoba, która podzieliłaby się tym, co ma 
z każdym potrzebującym pomocy. 
Gdy podczas spotkania z Rotarianami 
mówię, że wybieram się z wizytą do Krysi 
wszyscy proszą, aby ją pozdrowić. Zawo-
żę jej zatem całe mnóstwo serdecznych 
pozdrowień od Rotarian z Lublina i Za-
mościa. 

Bez chwili wahania
Późnym rankiem przyjeżdżamy do Puław, 
do pięknego, położonego tuż pod lasem 
domu. Choć pogoda nie jest szczególnie 
dobra i zapowiada się na deszcz, naszą 
uwagę przykuwa przepiękny, pełen kwia-
tów ogród, który sprawia, że aż nie chce 
się wchodzić do domu. 
Krystyna mieszka tu z synem Grzegorzem 
i synową Weroniką. W chwili, gdy zaczęła 
się wojna w Ukrainie, bez chwili wahania 
zdecydowała się wziąć do siebie ukraiń-
skie matki z dziećmi, a Weronika zgłosiła 
gotowość przyjęcia uchodźców do bazy 
lokalowej w Puławach. 
Zapytana o powody swojej decyzji Kry-
styna odpowiada: - Moje dzieci są wraż-
liwe i mają dobre serca i moje też takie 
jest. A więc pierwszą myślą, gdy ktoś jest 
w potrzebie, jest chęć pomocy. Trochę to 
górnolotne, ale prawdziwe, choć.... banal-
ne. A w sytuacji wojny? ....konieczne! – do-
daje Krystyna.

Także synowa Weronika nie ma wątpli-
wości, że była to słuszna decyzja:
- Rozmawialiśmy o tym wspólnie. Na po-
czątku Grzegorz powiedział, że przecież 
jest tu tyle pokoi to może kogoś weźmie-
my, a ja odpowiedziałam mu, że już zgło-
siłam naszą chęć pomocy. Uważałam, że 
właśnie tak powinnam postąpić. Koleżan-
ki mówią mi czasem, że chcę zbawić cały 
świat. Ale dla mnie to normalne, bo nie 
można siedzieć bezczynnie, kiedy inni lu-
dzie cierpią. – podkreśla Weronika.
Obecnie w domu Krystyny i jej dzieci 
przebywa 6 osób – dwie matki z dziećmi. 
Są to sąsiadki z Zaporoża. Pierwsza z nich 

to 50. letnia Ołena, z zawodu farmaceut-
ka. Mieszka tam wraz z dziećmi: 21. letnią 
Alisą – studentką, która w tym roku robi-
łaby dyplom z wydawnictw; 18. letnią So-
nią, która skończyła policealne studium 
zawodowe na kierunku malarstwo i 6. let-
nim synkiem Witalikiem. Mąż i syn Ołeny 
zostali w Zaporożu.
Druga mama to 27. letnia Ulzana, która 
jest przedszkolanką (mówi też po angiel-
sku) i mieszka w Puławach wraz z 4. let-
nim synkiem Timurem. 

Rodzinna atmosfera i wzajemny 
podział obowiązków 

W domu panuje wspaniała rodzinna at-
mosfera. Domownicy traktują mamy 
z dziećmi jak rodzinę, jakby mieszkali 
razem już bardzo długo. Jedzą wspólnie 
posiłki, rozmawiają i razem spędzają czas. 
Weronika, uczy gości języka polskiego. 
Razem dzielą się obowiązkami domo-
wymi. Rano Weronika odwozi dzieci do 
przedszkola, a po południu, gdy jest ładna 
pogoda mamy same je odbierają. Wspólne 
obowiązki sprzątania, prania i gotowania 
dzielą między siebie i bez problemów do-
chodzą do porozumienia. Niczym dobra 
i szczęśliwa rodzina.
- Nasze życie płynie tak, że każdy robi swo-
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Pierwszą myślą
jest chęć pomocy

Krystyna to ciepła, przyjazna i dobroduszna osoba
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je – podkreśla Krystyna. - Nie traktujemy 
naszych Pań jak gości, a sami nie zrezy-
gnowaliśmy z naszych codziennych obo-
wiązków i cotygodniowych zwyczajów. 
Myślę, że udało się osiągnąć – chociażby 
w przybliżeniu – stan, o którym mówi się, 
że „czują się jak u siebie w domu”. Ukra-
inki mają też niestety okresy przygnę-
bienia. Wolą wtedy być ze sobą. My też 
mamy okresy niepokoju. Bo czy pospolite 
ruszenie ludzi dobrej woli wystarczy, żeby 
utrzymać długotrwale stan pomocy na 
wystarczająco dobrym poziomie? – mar-
twi się Krystyna.

Sonia pięknie maluje. Ma swój zeszycik 
z rysunkami. Jest bardzo wrażliwa i przez 
cały czas przeżywa trudną sytuację, która 
ich spotkała. Młodsze dzieci chodzą do 
przedszkola, a kobiety w tym czasie do-
rabiają sprzątaniem domów u innych lu-
dzi. Niestety, znalezienie pracy znacznie 
utrudnia im bariera językowa. 

Początki
Początki pobytu w Polsce nie były dla nich 
tak miłe. Gdy dwie rodziny przyjechały do 
Puław miały za sobą 72 godziny podróży 
w bardzo trudnych warunkach.

- Po otrzymaniu zawiadomienia, że jadą 
do nas 2 panie i 4 dzieci czekaliśmy razem 
we troje, by ich przywitać i przyjąć. Zo-
stali przywiezieni po północy. Ja z moim 
rosyjskim miałam szczególnie być po-
trzebna, ale nawet o krótkiej rozmowie 
nie było mowy. Wszyscy byli sztywni ze 
zmęczenia. Dzieci płakały z zamkniętymi 
oczami, wszyscy byli mocno przeziębieni. 
Nie chcieli nic jeść, nic pić, myć się, tylko 
spać, spać, spać... Czekały na nich dwa 
pokoje (sypialnia syna i jego żony oraz 
pokój córki mieszkającej w Warszawie) 
z dodatkowymi materacami, pościelą, 

Krystyna (w środku) wraz z synową Weroniką (po 
lewej) i Dorotą Wcisła (po prawej stronie zdjęcia)

Rodziny dzielą się obowiązkami domowymi i bez problemów 
dochodzą do porozumienia. Niczym dobra i szczęśliwa rodzina

W domu panuje wspaniała rodzinna atmosfera. Domownicy jedzą wspólnie 
posiłki, rozmawiają i razem spędzają czas Fo

t. 
M

on
ik

a 
Ło

zi
ńs

ka
, R

ot
ar

y 
In

te
rn

at
io

na
l 

|   LUDZIE ROTARY



Rotary Polska  |  31

ręcznikami, kapciami, szczoteczkami do 
zębów, itp. Około pierwszej w nocy już 
byli w łóżkach – wspomina pierwsze spo-
tkanie Krystyna. 

Powinniśmy pomagać
Krystyna wraz ze swoimi domownikami 
zapewnia uchodźcom całkowite utrzyma-
nie z własnych środków. Zaraz po przy-
jeździe Ukrainek przyjaciółki i koleżanki 
Krystyny zrobiły zrzutkę i otrzymała 692 
zł, które przeznaczyła na zakup lekarstw 
(antybiotyki i sterydy) dla chorych gości.

- Na początku otrzymałam od znajomych 
dużo ubrań do wyboru dla Ukrainek: tro-
chę pościeli, zabawek, przetworów.  Moja 
synowa Weronika „obkupiła” ich w tzw. 
„szmaciakach”. Nie mieli cienkich kurtek 
ani lżejszych butów.  Weronika skorzy-
stała też z uprzejmości znajomej, która 
jest dyrektorem przedszkola integracyj-
nego, dzięki czemu dwaj chłopcy zostali 
przyjęci do przedszkola. Sprawa opłat za 
przedszkole jest jeszcze omawiana. Uzy-
skałam także zapewnienie siostry przeło-
żonej zakonu Benedyktynek w Puławach, 
że w razie potrzeby panie i chłopcy mogą 
przychodzić na bezpłatne obiady w piąt-
ki, soboty i niedziele. Dyrektorka Domu 
Pomocy Społecznej w Puławach była go-
towa przyjąć naszych gości na nisko od-

Ołena wraz z dziećmi: 21. letnią Alisą – studentką (pierwsza od lewej), 18-letnią 
Sonią (pierwsza od prawej) i 6-letnim synkiem Witalikiem (drugi od lewej)

Ulzana z 4-letnim synkiem Timurem
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płatne obiady. Z tych dwóch możliwości 
nie korzystaliśmy, ponieważ panie wolą 
gotować obiady w domu. Chodzi przede 
wszystkim o to by „coś robić”. W ramach 
wypełniania czasu przy braku zatrudnie-
nia (chociaż o to też zabiegamy) panie 
gotują, sprzątają w naszym domu, pracują 
w ogrodzie, chętnie poznają miasto, cho-
dzą na spacery. Raz w tygodniu sprzątają 
u moich koleżanek, a jedna sprawuje kil-
kugodzinną opiekę nad niepełnosprawną 
osobą. W ten sposób zarabiają sobie pie-
niądze. Nasze panie mają już pesele, mają 
konta w banku, złożone aplikacje w biurze 
wysokiego komisarza ds. uchodźców przy 
ONZ, ale... na razie nic z tego nie wynika – 
informuje Krystyna.
Koledzy Rotarianie z RC Puławy zapropo-
nowali Krystynie pomoc finansową, lecz 
jej nie przyjęła. - Nasz klub jest mały i nie-
zasobny. Prowadzimy kilka projektów i na 
nie są nam potrzebne fundusze – podkre-
śla Krystyna.
Na pytanie, czy gdyby miała podjąć tę de-
cyzję jeszcze raz, to postąpiłaby tak samo 
odpowiada stanowczo: tak. I szybko doda-
je: - Nie wyobrażam sobie, by mogło być 
inaczej. Powinniśmy pomagać ludziom, 
którzy potrzebują naszej pomocy i zgod-
nie z rotariańskim mottem: Służyć innym 
ponad własne interesy.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Smutne przeżycia, jeszcze silniej wzmocniły rodzinną miłość. Mama musi teraz zastępować także 
tatę, który został w Ukrainie. Na fot. Ołena z synkiem Witalikiem

Sonia pięknie maluje. Zgodziła się pokazać nam swój zeszycik z rysunkami
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Zarząd Rotaract Polska  w kadencji 2022-2023

Adrianna Kończak, District Rota-
ract Representative oraz Country 
Representative (Rotaract Warszawa 
Victory)
Adwokat. Z Rotaractem związana od 2017 
roku. W działalności rotaraktorskiej peł-
niła funkcję prezydenta klubu, sekretarza 
dystryktu oraz koordynatorki projektów. 
Studentka studiów LLM na Akademii Le-
ona Koźmińskiego z zakresu Internatio-
nal Commercial Law. W swojej kadencji 
chciałaby skupić się na rozwoju zawodo-
wym członków organizacji, pogłębieniu 
współpracy międzynarodowej z innymi 
dystryktami oraz zwiększeniu rozpozna-
walności naszego dystryktu w mediach 
społecznościowych. Prywatnie pasjonat-
ka nauki języków obcych, Formuły 1, sto-
sunków międzynarodowych oraz tenisa. 
Od zawsze ekstrawertyczka, wymagająca 
dużo od siebie i innych.

Pola Konopka, Vice District Rotaract 
Representative (Rotaract Warsaw 
City)
Pola działa w Rotarakcie od 8 lat. Wielo-
krotnie pełniła funkcję Prezydenta, którą 
objęła również w roku 2022/23 w klubie 
Rotaract Warsaw City.
Z wykształcenia finansistka, kocha giełdę, 
aktualnie rozwija się jako spec. ds. organi-
zacji i wizerunku.
Uważa, że w kadencji 2022/23 kluczo-
wym zadaniem będzie pomoc Ukrainie 
– chciałaby wesprzeć kluby w jego reali-
zacji, a także skupić się na zwiększeniu 
ilości członków klubów Rotaract.
Prywatnie zagorzała fanka siatków-
ki, miłośniczka gamingu, home decor 
i kwiatów, których ma w swoim mieszka-
niu ponad 30.

Aleksandra Tychmańska-Suchojad 
(Rotaract Warszawa Victory)
Ola działa w Rotaract od 2020 roku. Jest 
członkiem klubu Rotaract Warszawa 
Victory. Ukończyła prawo oraz finanse 
i rachunkowość. Obecnie kontynuuje 
edukację prawniczą w ramach studiów 
doktoranckich. Posiada uprawnienia do-
radcy podatkowego. W wolnych chwilach 
lubi malować, podróżować, gotować oraz 
jeździć na rowerze i nartach.  Wierzy, że 
jej doświadczenie zawodowe przyda się 
w realizowaniu zadań skarbnika.

Paweł Śliwka, Past District 
Rotaract Representative 
(Rotaract Warszawa Fryde-
ryk Chopin)
Z Rotaractem związany od 
2017 roku, w którym od same-
go początku był zaangażowany 
w rozwój klubu Rotaract War-
szawa Fryderyk Chopin peł-
niąc przez 4 lata służbę jako 
Prezydent i Wiceprezydent 
klubu. W Zarządzie Dystryk-
tu od 2 lat pełniąc kolejno rolę 
V-ce DRR i DRR. Koordynował 
niezliczoną ilość projektów 
klubowych. Przed Rotaract 
zdobywał doświadczenie w działalności społecznej w Samorządzie Stu-
dentów WPiA UW i Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club. 
Zawodowo związany z branżą finansową (bankowość) gdzie zajmuje się 
kompleksowo finansowaniem projektów z sektora samorządowego. W nad-
chodzącej kadencji planuje kształcić kolejnych liderów w Rotarakcie. 
W czasie wolnym miłośnik sportu, mody męskiej, włoskiej kuchni i muzyki 
na żywo.

Klaudia Dryja, Sekretarz Dystryktu (Rotaract 
Warszawa Fryderyk Chopin)
Klaudia dołączyła do Rotaractu kilka lat temu, nie-
mniej doświadczenie w działalności charytatywnej 
zdobywała już od szkoły średniej. W poprzednich la-
tach pełniła funkcję wiceprezydenta klubu, jak i ko-
ordynatora projektów. 
Obecnie będzie pełniła funkcję sekretarza dystryktu 
oraz prezydenta klubu Warszawa F. Chopin. Z zawodu 
Klaudia jest prawnikiem specjalizującym się w pra-
wie nowych technologii, w szczególności w ochronie 
prywatności. Umiejętności zdobyte w pracy zawodo-
wej, jak i cechy niezbędne do pełnienia funkcji sekre-
tarza, planuje wdrożyć w ramach pełnionych przez 
nią zadań w najbliższej kadencji Zarządu.
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Anna Grzywacz, Oficer ds. Szkoleń 
(Rotaract Warszawa Victory)
Z Rotaractem związana od 2013 roku, 
najpierw jako członek RAC Warszawa-
-Victory a później RAC Kraków-Wawel. 
Obecnie aplikantka radcowska i członki-
ni klubu RAC Warszawa-Victory. W bie-
żącym roku odpowiedzialna za szkolenia 
w Rotaract Polska jako trener dystryktu 
RAC oraz Oficer Dystryktu Rotary Pol-
ska ds. Alumnów. Prywatnie miłośniczka 
koni, tańca i podróży.

Natalia Kiwicz, Oficer ds. Wymian (Rotaract 
Giżycko)
Przygoda Natalii z Rotaractem rozpoczęła się w 2017 
roku, kiedy wraz z grupą znajomych założyła klub Ro-
taract Giżycko. Przez pierwsze dwa lata spełniała się 
w tym klubie w roli prezydenta. Następnie w kadencji 
2020/2021 zajmowała się publikacją postów na Fa-
cebooku oraz Instagramie dystryktalnym jako oficer 
ds. social media. W obecnej kadencji Natalia pełni 
funkcję najbliższą swojemu sercu i jest oficerem ds. 

wymiany międzynarodowej. Sześć lat temu dzięki Rotary Giżycko, Natalia miała przy-
jemność spędzić rok na wymianie w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory podróże 
są nieodłączną częścią jej życia i stały się jej największą pasją.

Amelia Synak, Oficer ds. Interactu 
(Rotaract Szczecin)
Past District Interact Representative, 
a teraz Oficer ds. Interactu oraz wice-
prezydent Rotaract Club Szczecin. W ro-
dzinie Rotarianskiej jest praktycznie od 
urodzenia, przez rodziców którzy zaczęli 
swoją przygodę z Rotaractem 30 lat temu. 
To oni zaszczepili w Amelce chęć do po-
magania. W wolnym czasie jeździ konno 
albo zajmuje się muzyką. 

Konrad Łysek, Oficer ds. IT (Rotaract 
Kraków-Wawel)
Jest developerem gier VR i PC, tworzy gry 
oraz programuje. W wolnych chwilach 
trenuje kalistenikę oraz chodzi na walki 
mieczem dwuręcznym. Gra mecze w li-
dze tenisa. Poza sportem komponuje tak-
że muzykę i zaczyna studia magisterskie 
z zakresu Gier Komputerowych.

Rafał Tondera – Prezydent Klubu 
Rotary Warszawa Józefów i Past 
Prezydent RAC Warszawa.
Oficer ds. Komunikacji Wewnętrznej
Od samego początku swojej przygody 
pełnił funkcje oficerskie w Dystrykcie 
2231, m.in. jako Oficer ds. Komunikacji 
Internetowej DICO, Oficer ds. PR-u Mar-
ketingu, jest też członkiem redakcji „Ro-
tary Polska”. 
Poza tym przez dwa lata działał w Komi-
tecie ds. Marketingu ERIC-a (Rotaract 
Europe), a w tym roku jest również Asy-
stentem Koordynatora Rotary ds. Wize-
runku Publicznego w naszej Strefie 18. 
To jego trzecia kadencja w roli Oficera 
ds. Komunikacji Wewnętrznej. Rafał bę-
dzie zajmować się, m.in. wydawaniem 
„Żurawiny”, oficjalnego magazynu Rota-
ract Polska.

Zarząd Rotaract Polska  w kadencji 2022-2023

Katarzyna Tonkowicz, Oficer ds. 
szaty graficznej (Rotaract Warszawa 
Fryderyk Chopin)
Przygodę z Rotaract Warszawa Fryderyk 
Chopin rozpoczęła w zeszłym roku dzię-
ki siostrze. Aktualnie pełni funkcję Se-
kretarza Klubu, a na poziomie Dystryktu 
dba o oprawę graficzną w social mediach. 
W wolnym czasie trenuje taniec współ-
czesny i balet, a także gra w geocaching 
angażując w zabawę swoich znajomych. 
Prywatnie mama dwóch kotów oraz pa-
sjonatka well-being.

Anna Piątek, Oficer ds. Poland Tripa 
oraz kontaktów międzynarodowych 
(Rotaract Warsaw City)
Wiceprezydent RAC Warsaw City. W dys-
trykcie będzie wspomagać CR w projek-
tach międzynarodowych i koordynować 
Poland Trip 2023. Pracuje w ryzyku fi-
nansowym i Data Governance. W życiu 
prywatnym interesuje się sztuką, uwiel-
bia podróżować, jeździć na rowerze, czy-
tać i co chwilę uczyć się czegoś nowego.
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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

1 184 996 206 175 425 661 1623

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 953 11 404 18 507 79

Stan na 18 sierpnia 2022 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

WRZESIEŃ 2022

3 Zamość XVI Mistrzostwa Dystryktu 2231 RI w strzelaniu z broni 
sportowej o puchar Gubernatora Dystryktu RC Zamość

10 Woryny XXIII Zawody Wędkarskie o Puchar GD 2231, XI Memoriał 
Zbigniewa Bartoszewicza

RC Bartoszyce - 
Lidzbark Warmiński

24
Hotel Polonia 
w Grabanowie

k/Białej Podlaskiej
XV jubileuszowa konferencja Centrum Dialogu Rotary RC Biała Podlaska

PAŹDZIERNIK 2022

1 Teatr im. A. Sewruka 
w Elblągu

Koncert Charytatywny „Oto człowiek” czyli ludzkie 
historie… - Szalone Małolaty RC Elbląg Centrum

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

19 Książnica Pomorska 
Szczecin

Otwarcie wystawy fotograficznej: „Polsko-ukraiński Zalew 
Szczeciński 2022” Flota Pomerania IYFR

STYCZEŃ 2023

23 Sofitel Grand Sopot Bal Charytatywny z okazji 20 rocznicy czarteru RC Sopot 
International

MAJ 2023

12-14 Hotel Mariott
w Szczecinie

Wspólna Konferencja Dystryktów 2231 Polska 
i 1940 Niemcy Dystrykt 2231 Polska

Witamy w rodzinie Rotary

Alina Dudzik
– nauczycielka, wicedyrektorka 

Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu - 
członkini RC Elbląg Centrum

Ewa Marcinkiewicz
– analityk biznesowy – członkini RC 

Warszawa Fryderyk Chopin

 

Fundacja im. Piotra Kotowskiego
– organizacja utworzona w 2016 
roku, której celem jest niesienie 

pomocy dzieciom dotkniętym 
chorobami, sierotom, osobom 

chorym, ofiarom wypadków i wsparcie 
uzdolnionej młodzieży.




