
|   NASZA ROZMOWA

DWUMIESIĘCZNIK
NR 6 (33) 

listopad-grudzień 2022

Polska
rotary.org.pl

KREW DAREM KREW DAREM 
ŻYCIAŻYCIA

Str. 13



2  |  rotary.org.pl

|   SŁOWEM WSTĘPU

LISTOPAD 2022

Jennifer E. Jones 
Prezydentka Rotary International

Stworzenie Rotary bez granic może wydawać się trudnym zada-
niem, ale każde wyzwanie można rozpocząć nawet od jednego, 
niewielkiego kroku.
Do niedawna Rotarianie pełnili służbę po cichu. Rozumiałam to 
podejście i szanowałam jego założenia – skromność jest cnotą 
i powinniśmy ją pielęgnować.
Ale trzymanie Rotary wyłącznie dla siebie niesie za sobą pewne 
koszty. Dzieląc się naszymi historiami, hojnie obdarowujemy in-
nych, dając im szansę poznania istoty naszej organizacji.
Przypomniały mi się słowa: „Ludzie zapomną o twoich słowach. 
Zapomną o twoich czynach. Ale nigdy nie zapomną tego, jakie 
uczucia w nich wzbudziłaś”.
Jak zatem sprawić, aby ludzie poczuli Rotary? Dzieląc się z nimi 
rotariańskimi opowieściami. Każdy z nas pamięta, gdy za sprawą 
intencji niemożliwe stało się możliwe.
Niektórzy doświadczą tej rotariańskiej chwili już podczas pierw-
szego spotkania, inni może będą potrzebować kilku lat, zanim uj-
rzą radość w oczach drugiego człowieka, któremu nieśli pomoc – 
lub zanim usłyszą historię, która będzie bliska ich sercu.
Razem z Nickiem jesteśmy pełni podziwu dla tego, jak przekształ-

cacie życia innych. Podczas mojej kadencji będę się z wami dzielić 
historiami, które sprawiły, że przeżywaliśmy rotariańskie chwile 
na nowo.
I mam nadzieję, że wy zrobicie podobnie… może dzieląc się swo-
imi doświadczeniami na mediach społecznościowych, a może – to 
wersja dla ambitnych – publikując je w lokalnych mediach? Albo 
dzieląc się nimi z przyjaciółmi!
Potrzebujemy ambasadorów, którzy będą reprezentować rota-
riańskie idee i marzenia lepszego świata. A najlepszymi ambasa-
dorami jesteście wy sami. Im częściej będziecie dzielić się swoimi 
historiami – najlepiej prosto z serca! – tym więcej osób zachęcicie 
do tego, aby do nas dołączyli i aby z nami pozostali.
W najbliższych miesiącach przekażę tę platformę Rotarianom, 
aby dzielili się z wami historiami związanymi z różnorodnością, 
równością i inkluzją. Polityka DEI jest dla Rotary niezwykle waż-
na, dlatego powinniśmy usłyszeć o ich doświadczeniach z ich wła-
snych ust.
Nasze słowa, czyny i emocje kształtują przyszłość Rotary. Mogę 
sobie tylko wyobrazić, jak ogromnym źródłem inspiracji może być 
każdy z was.
 
PS W listopadzie przypada 60. rocznica założenia Interactu! 
Chciałabym złożyć wszystkim Interactorom i tym, którzy działają 
wspólnie z wami, najszczersze życzenia! Dziękuję za to, co robicie!

Rotariańskie historie prosto z serca
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Podczas spotkania z Rotarianami z Lusaki (Zambia), zapytałam ich: „Ilu 
z was przeszło malarię?”. Wszyscy podnieśli ręce. Zaczęli opowiadać, jak 
to zachorowali pierwszy, drugi, nawet trzeci raz na chorobę, która stano-
wi główną przyczynę zgonów w wielu krajach rozwijających się.
Mieli szczęście. Mogli skorzystać z leczenia i zażywać odpowiednie le-
karstwa, ale sytuacja mieszkańców zambijskich wsi maluje się w zupeł-
nie innych barwach.
W jednej z takich wsi przeprowadzałam wywiad z Timothym i jego sy-
nem, Nathanem. Opowiedział mi, gdy pewnego dnia zauważył u Natha-
na objawy malarii. Zaprowadził go do mieszkania pracownika ochrony 
zdrowia, który pomagał jego społeczności. Nathan na szczęście otrzymał 
lekarstwa, które uratowały mu życie.
Spokojnym tonem opowiedział kolejną historię. Kilka lat temu jego dru-
gi syn zachorował. Timothy musiał pokonać prawie 10 km na rowerze – 
z synem na plecach – do najbliższego szpitala. Czuł, jak jego nogi stawały 
się coraz chłodniejsze, a ciało wiotkie. Wpadł z nim przez główne drzwi, 
błagając o pomoc, ale było już za późno. Wyłączyliśmy kamery i siedzie-
liśmy w ciszy. Po twarzy Timothy’ego spływały łzy. – Straciłem go… Stra-
ciłem syna – wyszeptał.
Przez kilka kolejnych dni słyszeliśmy wiele podobnych historii. Ale jest 
nadzieja. Partners for a Malaria-Free Zambia to pierwszy beneficjent 
rotariańskich programów skali. Prawie 2500 wolontariuszy pracuje 
w dwóch prowincjach Zambii – każdy z nich przeszedł szkolenie, dzięki 
któremu wie, jak pomóc chorym na malarię i nie tylko. Projekty Rotary 
zmieniają świat na lepsze.

Nadzieja w walce z zarazą 
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Wielu z was na pewno pamięta wyzwanie, które rzuciłem Ro-
tarianom jako Prezydent RI w kadencji 2017/18: niech każdy 
posadzi jedno drzewo. Szacujemy, że dzięki wam powstał las 
z ponad czterema milionami drzew – dobry wynik!

Listopad to miesiąc poświęcony Rotary Foundation. Pamię-
tajmy zatem, że każdy projekt przy wsparciu Fundacji przypo-
mina drzewo. Każde ziarnko nadziei, zdrowia i pokoju stanowi 
inwestycję, która z czasem przekształci się w coś wielkiego.

Jedno z takich ziarenek zasadzono w Sri Lance, gdzie rocz-
nie ponad 2000 dzieci rodzi się z wrodzonymi wadami serca. 
Dzięki projektowi rotariańskiemu będą mogły przejść ope-
rację i dożyć dorosłości. Lokalni Rotarianie zidentyfikowali 
ten problem i poruszyli 17 Dystryktów, aby te wsparły ich 
ze swoich funduszy DDF. Fundacja dołożyła swoją część do 
projektu i udało się zebrać 365 tys. dolarów, które pozwoliły 
utworzyć pierwszy w Sri Lance bank tkanek zastawek serca. 
Lokalny rząd udostępnił budynek, zatrudnił personel i za-
pewnił utrzymanie.

Odwiedziłem bank w 2017 r. i było to niesamowite przeży-
cie, ale nie było to jedyne „ziarenko”, które zasadzono w myśl 

jednego z siedmiu obszarów rotariańskiej działalności pod-
stawowej. W 1985 r. zapoczątkowaliśmy program PolioPlus, 
który urósł do rangi największej inicjatywy z zakresu zdrowia 
publicznego, zmniejszając występowanie przypadków zaka-
żeń dzikim poliowirusem o 99,9%, a siedem Centrów Pokoju 
kształci liderów, działających na rzecz pokoju na świecie.

Charity Navigator to niezależne biuro oceniające działalność 
organizacji humanitarnych, które od ponad 10 lat przyznaje 
Rotary Foundation najwyższą ocenę – również dzięki temu, że 
91% darowizn przeznaczamy na cele pomocowe. Jesteśmy nie 
tylko skuteczni, ale i celnie identyfikujemy potrzeby, dzięki 
czemu global granty mogą realizować długofalowe cele. Może-
cie ufać Fundacji, bo zarządzają nią Rotarianie.

Jednak jedynie 38% naszych członków aktywnie wspiera dzia-
łalność Fundacji. Możemy i powinniśmy poprawić ten wynik. 
Kiedyś rzuciłem wam wyzwanie, abyście sadzili drzewa. Dziś 
rzucam kolejne: niech każdy klub przygotuje plan przekazywa-
nia darowizn na rzecz Rotary Foundation.

Wyobraźcie sobie skalę, na jaką będziemy mogli działać i już 
dziś przekażcie darowiznę.

Ian H. S. Riseley
Przewodniczący Fundacji Rotary

Od drzew
po las

LISTOPAD 2022

Ilustracja: Viktor Miller Gausa
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Nasze wspólne
wartości

Codziennie podejmujemy setki, tysiące decyzji. Zawsze, gdy 
mam podjąć ważną decyzję, przypominam sobie słowa Roya Di-
sneya, współzałożyciela firmy, która przekształciła się w Walt 
Disney Co.: „Łatwo jest podjąć decyzję, jeśli wiesz, jakimi warto-
ściami się kierujesz”.

Każdy z nas wnosi do klubu swoje wartości, a Rotary jednoczy 
nas wokół głównych haseł - służby, wspólnoty, różnorodności, 
uczciwości i przywództwa – które pomagają nam podejmować 
decyzje, motywują do działania i zmieniania świata.

Rotary jest też równoznaczne z dawaniem. Od członków klubów, 
którzy poświęcają swój czas na rzecz projektów, po członków 
Arch Klumph Society, którzy zapewniają utrzymanie naszej fun-
dacji. Rotarianie to jedni z hojniejszych ludzi, jakich przyszło mi 
spotkać. Łącząc naszą hojność z mocą Rotary, stajemy się wielką 
siłą, która działa na rzecz światowego dobra.

W Rotary idziemy o krok dalej. Doceniamy dobre zarządzanie, 
planowanie i zrównoważony rozwój. Nie tylko dajemy od siebie, 
ale robimy to z głową. Wiemy, że zrównoważony rozwój sprawi, 
iż nasze projekty osiągną swoje długofalowe cele.

W Rotary Foundation potęgujemy wasze dary.

Dlatego przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Rotary jest 
jedną z najinteligentniejszych decyzji, jakie możecie podjąć. 
Wasz dar zostanie przeznaczony na cel, który jest bliski waszym 
sercom i wykorzystany przez Rotarian, wyznających podobne 
wartości.

Przekazując darowizny w Rotary, sami jesteśmy obdarowywani. 
Miałem okazję na własne oczy zobaczyć setki projektów realizo-
wanych przez Fundację na całym świecie. Dar, który otrzymuje-
my w zamian, jest doprawdy bezcenny.

Mam nadzieję, że i wy będziecie mieli okazję poczuć radość, któ-
ra towarzyszyła mi, gdy spotkałem pacjenta kliniki w Chennai 
(Indie), u którego wyleczono wadę wzroku; uśmiechy gwatemal-
skich dzieci, które nauczyły się czytać; łzy radości Pakistańczy-
ków, których dzieci zaszczepiono przeciwko polio. Wtedy zro-
zumiecie, o czym mówię. Mamy ogromne szczęście, że możemy 
służyć ludzkości poprzez Rotary Foundation.

Dziękuję za waszą hojność i wsparcie naszej organizacji.

GRUDZIEŃ 2022
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Marzenia
się spełniają

Piotr Jankowski
Gubernator Dystryktu 2231

Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie,
rok 2022 powoli zbliża się ku końcowi. Nadchodzi czas posumo-
wań, wspomnień, czas świątecznej atmosfery i oczekiwania na 
rozpoczęcie kolejnego, oby lepszego, roku w naszym życiu. Nie 
był to łatwy rok. Okrutna wojna na Ukrainie i cierpienie narodu 
ukraińskiego wywarły ogromny wpływ na naszą postawę i na-
sze działania. Wszystkie kluby polskiego dystryktu włączyły się 
w pomoc dla Ukrainy. Każdy na inną skalę, w innym obszarze 
i w innym zakresie, za co bardzo Wam dziękuję. Pomoc polskich 
Rotarian jest nie do przecenienia. Efektywne i szybkie działania, 
transparentne i rzetelne rozliczenia otrzymywanych z całego 
świata funduszy sprawiły, że wiele dystryktów nam zaufało, kie-
rując pomoc dla Ukrainy właśnie przez nasz dystrykt lub przez 
nasze kluby. 
Jestem przekonany, że będziemy kontynuować nasze działania 
aż do zakończenia wojny. 
Z każdym dniem zdobywamy kolejne doświadczenia i dopaso-
wujemy naszą pomoc do oczekiwań płynących z Ukrainy. Głów-
nym obszarem pomocy naszego dystryktu będą dzieci, sieroty, 
kobiety i biedni ludzie, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji. 
Współpraca z administracją Lwowa bardzo nam w tych działa-
niach pomaga. 
O niektórych projektach będziecie mogli przeczytać w dalszej 
części naszego magazynu. Przedstawiamy w nim zarówno pro-
jekty zrealizowane w Polsce, jak również opisujemy pomoc hu-
manitarną i dostawy sprzętu medycznego na Ukrainę. 
Jak wiecie, listopad był miesiącem The Rotary Foundation. Na-
sza fundacja jest jedną z najbardziej efektywnie działających 
fundacji o zasięgu światowym. Od kilkunastu lat otrzymuje naj-

wyższą ocenę 4 gwiazdek od prestiżowej amerykańskiej agencji 
– Charity Navigator oceniającej funkcjonowanie instytucji cha-
rytatywnych. Koszty administracyjne i wydatki na reklamę są 
w The Rotary Foundation na minimalnym poziomie, ponieważ 
większość prac wykonują Rotarianie, a zbieranie środków od 
klubów i dystryktów nie wymaga praktycznie żadnych nakładów 
finansowych. Ważnym jest, abyśmy wszyscy wspierali naszą 
fundację. Wpłacone środki wracają do dystryktu w formie DDF 
(District Designated Fund) i służą realizacji projektów w formie 
Global Grantów lub Grantów dystryktalnych. 
Grudzień jest miesiącem dedykowanym ochronie zdrowia i jego 
profilaktyce. Co prawda większość projektów klubowych zwią-
zana jest z pomocą dla Ukrainy, to jednak część z nich również 
dotyczy ochrony zdrowia. Zachęcam Was abyście równolegle 
kontynuowali projekty w Polsce.
Troską każdego gubernatora jest dbałość o rozwój dystryktu, 
zwiększenie ilości członków oraz powoływanie do życia nowych 
klubów. Z ogromna satysfakcją mogę stwierdzić, że w obecnej 
kadencji przybyło (netto) około 50 członków oraz powstały dwa 
nowe kluby. O tym też możecie przeczytać na kolejnych stronach 
Rotary Polska. 
Drodzy, okres Świąt Bożego Narodzenia jest czasem szczegól-
nym dla nas wszystkich. Spędzamy go zazwyczaj w gronie naj-
bliższych, w gronie rodziny i przyjaciół. Tak jest zazwyczaj. Tym, 
którzy nie mogą się spotkać z bliskimi przy stole wigilijnym, 
życzę wytrwałości i sił, aby ten trudny dla nich czas przetrwać. 
Moim marzeniem jest, aby magia Świąt Bożego Narodzenie roz-
ciągnęła się na cały rok. Tak, na cały. Starajmy się utrzymać tę 
atmosferę przyjaźni, miłości, spokoju i refleksji jak najdłużej. 

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliża-
jącego się Nowego Roku życzę Wam i Waszym rodzinom zdro-
wia, miłości oraz spełnienia wszystkich marzeń. Pamiętajcie, 
Rotary nie ma granic. Nie bójmy się więc marzyć, bo … marze-
nia się spełniają. 
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Kochane i kochani, 
oddajemy w Wasze ręce ostat-
ni już w tym roku numer ma-
gazynu Rotary Polska. 
Na wigilijno – noworoczny 
czas i długie zimowe wieczo-
ry przygotowaliśmy dla Was 
wiele informacji z życia klu-
bów. W tym numerze poczy-
tacie co działo się w klubach 
w Krakowie, Zamościu, Po-
znaniu, Warszawie, Elblągu, 
Białej Podlaskiej, Wolszty-
nie, Stargardzie, Opatowie, Szczecinie, Olsztynie, Puławach. 
Przeczytacie także relacje młodych ludzi o tym jak Wymiana 
Młodzieżowa Rotary zmieniła ich życie. W numerze znajdzie-
cie także krótkie relacje z powstania dwóch nowych Klubów: RC 
Fenix Jelenia Góra i RC Wrocław Novum. Bardzo cieszymy się, 
że przybyło nam tak wiele wspaniałych Rotarianek i Rotarian. 
Witamy Was serdecznie w naszej rotariańskiej rodzinie.
W tym szczególnym świątecznym czasie życzę Wam i Waszym 
bliskim spokoju, radości i nadziei. Niech spełniają się Wasze 
marzenia. Nowy Rok niech przyniesie Wam zdrowie, hojność 
losu i tylko szczęśliwe chwile.

NR 6 (33), listopad-grudzień 2022 r.
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28. Polsko-włoska współpraca na rzecz pomocy dla Ukrainy, Anna 
Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki
29. Zapowiedź Konferencji w Sienie, Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz 
Bentkowski, RC Zamość Ordynacki
29. Goście z Wisconsin z wizytą w Poznaniu, Patrycja Masiarek, RC Poznań
30. Wizyta we Francji, Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, RC Puławy
30. Aukcja charytatywna w Opatowie, Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

WYMIANA MŁODZIEŻOWA ROTARY
31. Wymiana zmieniła moje życie, Piotr Wiszniewski, Rotary Club of 
Hollywood
32. To było jak spełnienie marzeń, Malwina Aleksander

ROTARACT
33. Komputer i ruch – Rotaract i PUNKT, Jagoda Zmarz i Weronika Forc, 
RAC Kraków- Wawel
34. Kup kartkę i pomóż seniorom, RAC Łódź Fabryka
34. Paczki świąteczne dla Powstańców Warszawskich, RAC Warszawa 
Fryderyk Chopin
34. Rotaract European Meeting w Dublinie, RAC Polska

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

Rotary Polska  |  7



Republika Dominikańska

Podobnie jak w innych miejscach na 
Dominikanie, w Los Cocos de Jacagua 
brakuje mieszkań i infrastruktury 
sanitarnej. Rotary Club of Santiago 
Monumental od 15 lat wspierał lokalne 
społeczności razem z Rotary Community 
Corps, zakładając bibliotekę, centrum 
aktywności lokalnej, place zabaw oraz 
spółdzielnię. Zainstalowali setki toalet 
i zapewniają pomoc medyczną, co udało 
się również dzięki pomocy Dystryktu 
7710 (Północna Karolina). Klub Santiago 
Monumental do lutego wybudował 
dziewięć domów za łączną sumę 90 
tys. dolarów. – Nasi międzynarodowi 
partnerzy przyjeżdżają na tydzień, 
aby nam pomóc – mówi David Crow, 
członek klubu. – To wspaniała okazja, 
aby promować pokój i dać Rotarianom 
z innych krajów możliwość zamieszkania 
razem z nami i ze społecznościami, którym 
pomagamy.

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

Brad Webber

2 mln 
szacowany deficyt 

mieszkaniowy w Republice 
Dominikańskiej

358 000 
zawodowych strażaków 

zatrudniało USA w 2019 r.

Stany Zjednoczone

Cztery kluby Rotary z Florydy prężyły 
muskuły, próbując przepchnąć wóz 
strażacki. Impreza charytatywna pozwoliła 
zebrać 15 tys. dolarów na remont 
lokalnego domu spokojnej starości. 
Do konkurencji stanęło 16 drużyn 
próbowało przeciągnąć ważący 17 ton 
wóz po liczącym 15 metrów parkingu 
lokalnego pubu – sponsora wydarzenia. 
Liderem projektu był Rotary Club of 
Mid-Bay Bridge, a impreza przyciągnęła 
ok. 400 osób. Do projektu włączyły się 
również kluby z Destin, Fort Walton 
Beach, i Niceville-Valparaiso – ostatni 
z nich zasponsorował zwycięską drużynę 
piłkarską z lokalnego liceum. Rotarian 
wspierały również stowarzyszenia Knights 
of Columbus i Boggy Sisters. – Dzięki 
wspólnej organizacji udało nam się 
odnieść sukces – mówi Steve Wolfrom, 
Past Prezydent klubu z Mid-Bay Bridge.

Club of Santiago Monumental 

Club of Mid-Bay Bridge 
(Choctawhatchee Bay)  
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Niemcy

Rotary Club of Göttingen-Sternwarte 
połączył siły z lokalną szkołą, aby zebrać 
dwie tony jabłek i przerobić je na sok. 
Projekt zakończył się w październiku 2021 
r., gdy sok przekazano lokalnym szkołom 
podstawowym lub sprzedano, zbierając 

łącznie 3000 dolarów na program End 
Polio Now. – Sok był pyszny! O delikatnej 
słodko-kwaśnej nucie – mówi Sönke 
Jaek, członek klubu. – A z wytłoczyn 
zrobiliśmy paszę dla jeleni i dzików. 
Bardzo im smakowała! Członkowie klubu 
wspierali również uczniów w pisaniu CV, 
znajdowaniu praktyk i aplikowaniu o pracę.

Australia

Rotary Club of Gloucester rozkoszuje się lokalnymi formami 
sztuki, organizując publiczne czytania poezji autorstwa mniej 
znanych plemion, zamieszkujących głąb lądu. – Utwory 
opowiadają historię ludów tubylczych; o strzyżeniu owiec, 
pasaniu bydła, chadzaniu do pubu itp. – mówi Grahame Stelzer, 
członkini klubu. – Zwykle są zabawne, czasami rubaszne, 
a zdarzają się i bardzo poważne. W lutym trójka poetów 
i lokalny zespół muzyczny wzięli udział w imprezie „Bush 
Poetry at the Saleyard”, która odbyła się… na wybiegu dla 
bydła. – Wpadliśmy na pomysł podczas obiadu. Okazało się, że 
jeden z gości był aktualnym mistrzem poezji ludowej – mówi 
Stelzer. – A mój klub akurat szukał okazji, aby zebrać fundusze 
na żłobek, więc wszystko wspaniale się zgrało. Podczas 
wydarzenia zebrano ok. 3900 dolarów.

Rumunia

Chcąc położyć kres „niedzielnym kierowcom”, Rotaract Club of 
Bistrița Omnia połączył siły z policją i lokalną szkołą jazdy, aby 
zainstalować symulator zderzeń na północy Transylwanii. – W skład 
symulatora wchodzi fotel kierowcy z pasami, który zamontowaliśmy 
na ruchomej platformie. Całość osiąga prędkość do 30 km/h – 
mówi Christian Nistor, Past Prezydent klubu. – Platforma wjeżdża 
w belkę, symulując wypadek. Urządzenie zbudował Rotaract Club 
of Târgu Mureș Téka; pomagali Rotarianie i Interactorzy. Podczas 
majowego wydarzenia pod hasłem „Jedź bezpiecznie, wybierz 
życie” ok. 200 osób wzięło udział w testach. – Chcemy, aby 
kierowcy pamiętali, jak wielką rolę odgrywają 
pasy bezpieczeństwa – mówi Nistor.

$54,9 mln
wartość eksportu 

niemieckich jabłek 
w 2021 r.

1,3 mln
osób ginie rocznie na 
świecie w wypadkach 

samochodowych

2,5 mln
wyrazów zawiera 

tłumaczenie epickiego 
indyjskiego utworu 

„Mahabharata”
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Club of Gloucester

Club of Bistrit,a Omnia 

Club of Göttingen-Sternwarte
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Dowiedz się więcej o Światowej Konwencji RI i zarejestruj się na
convention.rotary.org

Do pociągu byle jakiego? 

Pieszo, tramwajem, łodzią, a nawet rowerem wodnym – bę-
dziecie mieć mnóstwo możliwości transportu podczas wa-
szej wizyty na Światowej Konwencji RI 2023 w dniach 27-31 
maja, a każda z nich zapewni inne spojrzenie  na architektu-
rę, kulturę, historię i sekrety tego miejsca. 
Pierwszy krok to… piesze wycieczki po Melbourne. I’m Free 
Tours oferuje darmowe piesze wycieczki, a przewodnikami 
są lokalni artyści i podróżnicy. Poznacie miejską architek-
turę, ogrody, ukryte perełki i wiele więcej. W międzyczasie 
odkryjecie bogatą historię Melbourne – od czasów plemion 
aborygeńskich – aż po współczesne.
Rzeka Yarra przecina miasto i stanowi doskonałą trasę 
dla spragnionych wrażeń turystów. Wejdźcie na pokład 
w Southbank. Możecie wybrać spośród wielu rejsów, w tym: 
wycieczkowe, dla fanów fotografii, koktajlowe, z kolacją, 
a nawet rejsy ku zachodowi słońca. Chętni mogą również 
skorzystać z rowerów wodnych lub „wyruszyć w morze”, aby 
dowiedzieć się więcej o przepięknych plażach oraz zatoko-
wej florze i faunie.
Tramwaj City Circle Tram okrąża dzielnicę biznesową Mel-
bourne. Możecie wsiąść i wysiąść w dowolnym momencie 
– za darmo! Tramwaj ma 28 przystanków i pomoże wam 
dojechać do najważniejszych części miasta, w tym do stacji 
Flinders Street, biblioteki State Library Victoria czy do Mel-
bourne Museum. W czasie podróży będziecie mogli wysłu-
chać ciekawostek na temat historii i kultury miasta.

Sztuka jest wszędzie

Sztuka w przestrzeni publicznej stanowi kwintesencję Mel-
bourne, a podziwiać ją możecie, przechadzając się uliczkami 
z muralami, graffiti i instalacjami podczas Światowej Kon-
wencji Rotary International 2023 w dniach 27-31 maja.
Wiele wspaniałych dzieł znajdziecie w dzielnicy biznesowej. 
Szczególnie godna uwagi jest Hosier Lane, gdzie „wystawy” 
mogą zmieniać się dosłownie z dnia na dzień, jako że nowe 
– w pełni legalne – graffiti może przykryć stare zaledwie 
godziny po zaschnięciu. Kilka bloków dalej znajdziecie por-
trety członków legendarnej grupy AC/DC, a tuż za rogiem 
– wzdłuż Duckboard Place – czekają was wyrafinowane re-
stauracje… również otoczone bogatym street artem.
Presgrave Place zaserwuje wam graffiti w nowej odsłonie. 
Ulica stała się galerią na świeżym powietrzu, wypełnioną 
różnorodnymi dziełami (w tym oprawionymi!), plakatami, 
a nawet instalacjami.
W samym sercu Melbourne znajduje się rzeka Yarra, wzdłuż 
której rozciąga się malowniczy park, w którym w 2001 r. 
umieszczono Federation Bells – 39 odwróconych do góry no-
gami dzwonów, upamiętniających setną rocznicę powstania 
Związku Australijskiego. Trzy razy dziennie dzwony wygry-
wają muzykę różnych kompozytorów.
Nawet podczas zwykłego spaceru odnajdziecie piękne rzeź-
by, takie jak rój ogromnych, złotych pszczół, bibliotekę wy-
rastającą z chodnika, a nawet krowę, która relaksuje się na 
drzewie – do góry nogami.

Światowa Konwencja 
Rotary International 2023

ZACZNIJ DZIAŁAĆ: 
rotary.org/donate

PRZEKAŻ
DAR 

ROTARY
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Wpłacając darowiznę na rzecz Rotary Foundation, wspierasz 
działalność Rotarian, którzy pomagają społecznościom z całego 
świata stawić czoła wyzwaniom. Rotarianie i Rotaractorzy 
wspólnie zmieniają świat, ale potrzebujemy twojego wsparcia.

Twoja darowizna może sfinansować szczepionkę przeciwko 
polio, która zapewni dziecku bezpieczeństwo do końca życia 
lub pomoże dostarczyć sprzęt medyczny, ratujący zdrowie i 
życie niemowląt.

Twoja darowizna może zmienić świat. 
Odwiedź my.rotary.org/givethegift  
aby przekazać darowiznę i dowiedzieć się więcej.

rotary.org/donate

Darowizna bezpośrednio nie sfinansuje zakupu konkretnego przedmiotu, ale wesprze realizację projektów, 
takich jak tych poniżej.

Wpłacając darowiznę na rzecz Rotary Foundation, wspierasz 
działalność Rotarian, którzy pomagają społecznościom z całego 
świata stawić czoła wyzwaniom. Rotarianie i Rotaractorzy 
wspólnie zmieniają świat, ale potrzebujemy twojego wsparcia.

Twoja darowizna może sfinansować szczepionkę przeciwko 
polio, która zapewni dziecku bezpieczeństwo do końca życia 
lub pomoże dostarczyć sprzęt medyczny, ratujący zdrowie i 
życie niemowląt.

Twoja darowizna może zmienić świat. 
Odwiedź my.rotary.org/givethegift  
aby przekazać darowiznę i dowiedzieć się więcej.

rotary.org/donate

Darowizna bezpośrednio nie sfinansuje zakupu konkretnego przedmiotu, ale wesprze realizację projektów, 
takich jak tych poniżej.

$15
SZCZEPIONKI PRZECIWKO POLIO

Zwalczanie chorób

$50
FILTR DO WODY

Dostarczanie wody pitnej

$100
SZKOLENIE Z WALKI Z COVID-19

Zwalczanie chorób

$200
SPRZĘT MEDYCZNY

Nowy sprzęt dla noworodków

$500 KAMPANIA PRZECIWKO 
NĘKANIU W SZKOLE

Tworzenie bezpiecznych przestrzeni

$1000 SZKOLENIE 
Z ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

Promowanie pokoju

ZACZNIJ
DZIAŁAĆ:

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ
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Krew jest najważniejszym produktem 
ludzkiego organizmu, niezbędnym, 

szczególnie podczas operacji. Kiedy jed-
nak jest wojna staje się ona wręcz bez-
cenna, a zapotrzebowanie na nią wzrasta 
gwałtownie. Ratuje ona życie rannym żoł-
nierzom i zwykłym ludziom, którzy zna-
leźli się na linii działań wojennych. Wtedy 
też jest najwspanialszym darem życia...
Historia ta rozpoczęła się pod koniec 
kwietnia, kiedy zwrócili się do nas ko-
ledzy z partnerskiego klubu RC Lviv 
Ratusha z zapytaniem, czy mielibyśmy 
możliwość, aby pozyskać środki na za-
kup pojazdu przystosowanego do pobie-
rania krwi w terenie, poza stacją krwio-
dawstwa. Rozpoczęliśmy poszukiwania 
i okazało się, że nie jest to takie łatwe. 
Nie znaleźliśmy ani nowych, ani używa-
nych, tzw. mobilnych punktów poboru 
krwi, i pozostało tylko poszukiwanie 
firmy, która zajmowałaby się budową ta-
kich pojazdów.
Natrafiliśmy na spółkę Zeszuta w Rado-
miu, która zajmuje się adaptacją samo-
chodów pod zamówienia klienta i oferuje 
również pojazdy do poboru krwi. Otrzy-
maliśmy ofertę zabudowy mobilnego 
punktu poboru krwi na bazie dostawczego 
Mercedesa Sprintera 317. Okazało się jed-
nak, że zaproponowana cena 811.680,00 zł 
była daleko poza naszym zasięgiem. W tej 
sytuacji nie pozostało nam nic innego jak 
rozpocząć poszukiwania potencjalnych 
sponsorów zagranicznych.  
I tu z pomocą przyszedł DGE Piotr Jan-
kowski, który dzięki swoim kontaktom na-

wiązał współpracę z amerykańską Funda-
cją „Common Man 4 Ukraine” z Ashland, 
w stanie New Hampshire. Główna postać 
tej fundacji, Alex Ray, zadeklarował prze-
znaczenie na pomoc dla Ukrainy kwoty 1 
mln USD. Przekazał też nam wiadomość 
przez Piotra, że jeśli podpiszemy umowę 
z firmą Zeszuta, to na konto klubu wpły-
nie 200 tys. USD. 
Dalej wydarzenia potoczyły się już zgod-
nie z harmonogramem. W dniu 1 lipca 
zawarliśmy umowę z firmą Zeszuta Sport 
Sp. z o.o. i prace ruszyły. Czekaliśmy nie-
cierpliwie ponad dwa miesiące i w dniu 12 
września pojechaliśmy z Andrzejem Suł-
kowskim do Radomia w celu dokonania 
odbioru technicznego. 
Pojazd zrobił na nas ogromne wrażenie 
i nie tylko z powodu perfekcyjnego wyko-
nania adaptacji, ale również ze względu na 
wyposażenie i świetną ergonomię wnę-
trza. Obejrzeliśmy miejsce do rejestracji, 
pomieszczenie dla lekarza do kwalifikacji 
osób do oddania krwi, dwa wygodne fote-
le zabiegowe oraz przebudowaną kabinę 
kierowcy. Pojazd posiadał też ogrzewa-
nie, klimatyzację, agregat prądotwórczy 
i wiele innych urządzeń niezbędnych do 
zapewnienia pracy w różnych warunkach. 
Ostatnim etapem naszych działań było 
przekazanie pojazdu dla Regionalnej Sta-
cji Krwiodawstwa w Ivano-Frankivsku. 
W dniu 18 października, Andrzej Sułkow-
ski i ja, pojechaliśmy na przejście granicz-
ne w Budomierzu razem z prezydentem 
Tomaszem Zientarskim, DGE Markiem 
Wcisło i Wacławem Obłozą.  Czekali już 

tam na nas członkowie RC Lviv Ratusha 
- Ivanna Myshchyshyn, Andriy Beyzyk 
i Mykola Dolinsky oraz dyrektor general-
ny Stacji Krwiodawstwa w Ivano-Fran-
kivsku Ihor Dozhdzhanyuk. Przyjechali 
też DGE Piotr Jankowski, bez którego po-
mocy nie doszłoby do realizacji projektu, 
oraz Ryszard Łuczyn, nadzorujący reali-
zację grantów dla Ukrainy. 
Były słowa zachwytu, były uściski i łzy 
radości no i zdjęcia dokumentujące to 
wydarzenie. Jeszcze tylko kilkugodzinne 
załatwianie formalności na przejściu gra-
nicznym i krwiomobil, wyposażony już 
w ukraińskie tablice rejestracyjne, poje-
chał do miejsca przeznaczenia. 
Kilka dni później, w obecności władz Iva-
no-Frankivska i regionu, dyrekcji Regio-
nalnej Stacji Krwiodawstwa oraz rotarian 
ze Lwowa odbyła się uroczystość oficjal-
nego przekazania krwiomobila i wdroże-
nia go do służby. Z filmów umieszczonych 
na youtubie już wiemy, że działa, a chętni 
do oddania krwi ustawiają się w długich 
kolejkach. 
Mamy głęboką nadzieję, że dzięki jego 
wykorzystaniu uda się pozyskać dzie-
siątki litrów drogocennego płynu, który 
uratuje życie wielu ludziom. Mamy też 
nadzieję, że kiedy wojna się zakończy 
krwiomobil będzie długo jeszcze służył 
w czasach pokoju. 
I tego życzymy naszym przyjaciołom 
w Ukrainie. Niech żyje wolna Ukraina. 
Хай живе вільна Україна. 
Janusz Potępa, RC Kraków Wawel
Andrzej Sułkowski, RC Kraków Wawel

Krew darem życia

Krwiomobil, wyposażony już w ukraińskie tablice rejestracyjne, pojechał do miejsca przeznaczenia. Mamy głęboką nadzieję, 
że dzięki jego wykorzystaniu uda się pozyskać dziesiątki litrów drogocennej krwi, która może uratować życie wielu ludziom

Fot. z arch. RC Kraków Wawel

RC KRAKÓW WAWEL

|   ROTARY W POLSCE
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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
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Charter nowego klubu Rotary jest szczególnym dniem dla 
wszystkich Rotarian i chwilą wzruszenia dla Gubernatora 

Dystryktu. W sobotę, 19 listopada 2022 roku, w Muzeum Mili-
tariów i Muzeum Archeologicznym Arsenał Miejski we Wrocła-
wiu odbył charter klubu RC Wrocław Novum. Charter Prezy-
dentem nowopowstałego Klubu został Andrzej Just. 
Klub liczy 20 osób, w tym 5 Rotarianek i 15 Rotarian. Klubami 
sponsorującymi były kluby: Rotary Wrocław Panorama oraz 

ukraiński RC Lwów. Na uroczystość przybyli nie tylko Rotaria-
nie z Polski i Ukrainy ale również z klubu RC Dresden z Niemiec. 
Nowo powstały klub już w trakcie charteru podpisał porozumie-
nie o współpracy partnerskiej z RC Lwów.
Nowemu klubowi życzę samych sukcesów a Prezydentowi Char-
terowemu Andrzejowi Justowi dziękuję za zaproszenie i dosko-
nałą organizację spotkania oraz rotariański ceremoniał na naj-
wyższym poziomie. DG Piotr Jankowski, RC Koszalin

28 września 2022 roku w Hotelu Fenix w Jeleniej Górze od-
był się czarter nowego Klubu Rotary. W Rotary Club Fenix 

Jelenia Góra działa 21 osób ze świata biznesu, kultury i nauki. 
Gościem specjalnym wydarzenia był Piotr Jankowski Guberna-
tor Dystryktu 2231 Polska. Na uroczystości czarteru RC Fenix 
Jelenia Góra obecni byli członkowie klubów Rotary z Jeleniej 
Góry, Wrocławia, Kościana i Karpacza.
Podczas wydarzenia Prezydent RC Fenix Jelenia Góra powiedział:
– Głównym celem naszego klubu jest integracja, wobec tego, co 
jest naszą przyszłością, czyli turystyki. Klub ma międzynaro-
dowy charakter – na razie polsko-czeski, ale planujemy także 
współpracę z klubami z innych krajów. Chcemy integrować się 
wokół wydarzeń społeczno-kulturalnych i gospodarczych w na-
szej lokalnej i regionalnej społeczności.
Jak podkreślają Rotarianki i Rotarianie z RC Fenix Jelenia Góra 
ich celem jest niesienie pomocy ponad własne korzyści – zgod-
nie z głównym przesłaniem Rotary.

– Ten, kto pomaga innym – pomaga sobie.  – zaznaczył Stanisław 
Schubert.
Klubem wprowadzającym RC Fenix Jelenia Góra do międzyna-
rodowej rotariańskiej rodziny jest Rotary Club Kościan.
– Jesteśmy dumni, że możemy być klubem wprowadzającym 
RC Fenix Jelenia Góra do społeczności rotariańskiej. Cieszy nas 
to, że klub powstał i będziemy razem współpracować. – mówił 
Grzegorz Nowak z Rotary Club Kościan.
Jak podkreślił Gubernator Dystryktu Piotr Jankowski:
– Dla naszej organizacji wyczarterowanie nowego klubu to za-
wsze ogromne święto. Cieszymy się i życzymy Wam wiele satys-
fakcji w rotariańskiej służbie.
RC Fenix Jelenia Góra

Opracowano na podstawie artykułu P. Kaczałko, źródło: ht-
tps://www.jelonka.com/powstal-rotary-club-fenix-jelenia-go-
ra-109137

We Wrocławiu powstał nowy klub 

Nowy klub w Jeleniej Górze

RC WROCŁAW NOVUM

RC FENIX JELENIA GÓRA 
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Jak podkreślają Rotarianki i Rotarianie z RC Fenix Jelenia Góra ich celem jest niesienie pomocy ponad własne korzyści

Charter nowego klubu Rotary jest szczególnym dniem dla wszystkich 
Rotarian i chwilą wzruszenia dla Gubernatora Dystryktu

Na uroczystość przybyli nie tylko Rotarianie z Polski i Ukrainy, ale 
również z klubu RC Dresden z Niemiec

|   ROTARY W POLSCE
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Po przerwie spowodowanej covidem, 
Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordy-

nacki zorganizował po raz kolejny letni 
wypoczynek dla dzieci z Ukrainy, reali-
zowany w ramach programu „Zdrowie 
dzieci z Ukrainy”. Poproszony przez or-
ganizatora pojechałem odwiedzić dzieci, 
które gościmy w Białym Dunajcu. Wspól-
nie z naszym klubowym skarbnikiem Ar-
turem Suskim zapakowaliśmy do samo-
chodu specjalnie na tę okazję zakupione 
dresy, sportowe buty oraz koszulki, które 
Artur okleił odpowiednio w barwy Rota-
riańskie, polskie i ukraińskie i pojechali-
śmy w odwiedziny.
Z dziećmi spotkaliśmy się przed muzeum 
– kopalnią soli w Wieliczce podczas wy-
cieczki zorganizowanej dla nich przez 
Ninę Modelską – Zielonka z RC Kraków 
Zamek – Niepołomice i wspólnie ruszy-
liśmy na zwiedzanie. Dbająca o zdrowie 
i poczucie bezpieczeństwa podczas wy-
jazdu pani doktor Anna zaczęła opowia-
dać o swoich podopiecznych. Mówiła, 
że dzieci są zadowolone, podobają im się 
wakacje, dobrze się bawią i nie brakuje im 
niczego.
Zdarzają się jednak nocne koszmary… 
Usłyszałem o chłopcach, którzy w środku 
nocy budzą się z płaczem, zdezorientowa-
ni co się dzieje i gdzie się znajdują, roz-
trzęsieni lub przerażeni wołając swoich 
ojców. Rozmowy, tłumaczenie i przytula-
nie nie od razu pomagają, ale jest to jedy-
ny sposób na uspokojenie i przepędzenie 
lęków.
Podczas zwiedzania kopalni stało się 
coś jeszcze, coś co na długo pozostanie 
w mojej pamięci. Kiedy doszliśmy do pod-
ziemnego jeziorka, mały Mykoła, około 
sześcioletni chłopiec, podszedł do mnie 
i zapytał co to jest i dlaczego na dnie leży 
tak dużo monet. Wyjaśniłem, że na pa-
miątkę pobytu tutaj turyści wrzucają mo-
netę wymyślając jednocześnie życzenie 
lub marzenie. Zazwyczaj jest to życzenie, 
aby tu jeszcze kiedyś powrócić. Zapy-
tałem Mykołę, czy też chciałby wrzucić 
monetę do jeziora, a on zasmucony po-
wiedział, że nie ma monet. Wsunąłem mu 
w dłoń pieniążek i powiedziałem “wrzuć”. 
On jednak zamyślił się i dopiero po chwili 

i po ponownej zachęcie rzucił monetę do 
jeziora. Wycieczka poszła dalej a chłopiec 
podszedł do mnie i zapytał, czy chcę wie-
dzieć jakie miał życzenie. Stwierdziłem, 
że to są raczej prywatne sprawy i nie musi 
mi zdradzać swojej tajemnicy, chyba że 
chce… Powiedział mi wtedy, że jego życze-
niem było, aby Ukraina zwyciężyła. Inny 
trudny do opisania moment to opowieść 
chłopca, który twierdził, że do granicy, 
gdzie czekał polski autokar odwiózł go 
tato. Kiedy któryś ze starszych kolegów 
zapytał, gdzie ten jego tato jest on błyska-
wicznie w górę wskazał palcem i powie-
dział “tam”.

Atrakcje dla dzieci
Przywieźliśmy z Arturem prezenty, które 
trzeba było dzieciom rozdać dobierając 
dla każdego odpowiedni rozmiar. Nad 
całością czuwała i kierowała przydziela-
niem strojów pani Galina, pełna czuło-
ści i wielkiego serca kierowniczka całej 
grupy. Po zakończeniu wszyscy poszli 
założyć nowe stroje i zaprezentowali się 

w nowej, markowej odzieży. Artur zrobił 
okolicznościowe zdjęcie.
Kiedy rano zauważyłem, że dzieci biegną 
na gimnastykę, od razu do nich dołączy-
łem. Stare kości nie pozwalają na takie 
ćwiczenia, jakie poprowadziła pani Lena, 
ale przynajmniej było wesoło.
Następnego dnia pojechaliśmy do Rab-
kolandu, parku rozrywki dla dzieci. Ale 
jak się okazało – nie tylko. Korzystając 
z licznych atrakcji rozmawialiśmy o naj-
przeróżniejszych sprawach młodych lu-
dzi. Opowiadali skąd pochodzą, jakie mają 
w domu samochody, co najbardziej im się 
podoba podczas pobytu w Polsce i o wielu 
najprzeróżniejszych sprawach, o których 
akurat mieli ochotę porozmawiać. Najbar-
dziej spodobała się karuzela w kształcie 
ośmiornicy, elektryczne samochodziki, 
kolejka szynowa i wielki statek – huśtaw-
ka. Te miejsca okupowali najdłużej wie-
lokrotnie stając w kolejce i wchodząc 
ponownie. Andrij poprosił mnie abym po-
szedł z nim na samochodziki, bo chciałby 
pochwalić się jak umie jeździć.

Letni wypoczynek
dzieci z Ukrainy

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKI

Podczas zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce

Dzieci dostały nowe stroje i zaprezentowały się w nowej, markowej odzieży
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Po powrocie z wycieczki kilku chłopców 
chciało pójść do sklepu. Wychowawczy-
ni im pozwoliła, a ja zapytałem, czy za-
biorą mnie z sobą. Zgodzili się, a ja wzią-
łem za rękę małego Bohdana i poszliśmy. 
Po kilkunastu krokach poczułem małą 
dłoń wsuwającą się w moją i zaskoczo-
ny popatrzyłem co się dzieje. To mały 
Mykoła, którego poznałem w Wielicz-
ce chwycił mnie za rękę i popatrzył mi 
w oczy jakby chciał zapytać czy może to 
zrobić. Uśmiechnąłem się tylko do nie-
go i poszliśmy dalej. Idąc zauważyliśmy 
lecący samolot, zapewne z pobliskiego 
aeroklubu w Nowym Targu. Chłopcy od 
razu skomentowali to mówiąc, że nad 
Ukrainą samoloty teraz nie latają. Po 
powrocie ze sklepu kilkoro dzieci zajęło 
się pleceniem bransoletek z kolorowych 
gumek. Jakież było moje zaskoczenie 
i wręcz wzruszenie, kiedy po kilkunastu 
minutach jeden ze starszych chłopców 
podszedł do mnie i powiedział, że zro-
bił bransoletkę dla mnie. Ucieszyłem 
się bardzo i powiedziałem, że z radością 
będę ją nosił. Dobrał gumki w kolorach 
żółtym i niebieskim…
Wieczorem zostaliśmy z Arturem zapro-
szeni na dyskotekę zorganizowaną przez 
wychowawczynie – panią Lenę i panią 
Olę. Zaczęło się międzynarodowo. Naj-
przeróżniejsze przeboje z różnych stron 
świata i w różnych językach, w tym po 
polsku. Najchętniej jednak i najliczniej 
wszyscy bawili się przy piosenkach ukra-
ińskich. Starsze dziewczynki tańczyły 
disco, a mała Katia pokazała, jak nale-
ży tańczyć break dance. Starsi chłopcy 
oczywiście podpierali ściany, ale młodsi 

znaleźli kilka nadmuchanych baloników 
i mieli z nimi sporo zabawy.

Gruziński czaj
W pewnym momencie usłyszałem, jak 
kilku starszych chłopców podśpiewuje 
sobie idąc w kierunku kuchni. Z ich pio-
senki wyłapałem powtarzający się zwrot 
“gruzińskij czaj”. Okazało się, że chłopcy 
idą zrobić sobie herbatę. Oczywiście nie 
była to zwyczajna herbata. Po oderwaniu 
sznureczka wrzucają do szklanki saszetkę 
herbaty i zasypują to cukrem. Musi być 
dużo cukru, przeważnie 4 łyżeczki. Za-
lewają kubek wodą i zanoszą do jadalni. 
Mieszają, czekają chwilkę, żeby herbatę 
dało się pić i siorbią małymi łyczkami. 
Łyżeczka obowiązkowo pozostaje w kub-
ku. Kiedy Artur zwrócił na to uwagę, do-
wiedział się, że u nich tak mężczyźni piją 
herbatę. Młodsi chłopcy naśladując swo-

ich starszych kolegów również pili “czaj”. 
Podczas mojego dwudniowego pobytu ro-
bili to kilka razy.

Telefon do mamy
Niektórzy dzwonią do domu. Telefon do 
mamy – jak o tym mówią – to ważny ele-
ment życia poza domem. Daje poczucie 
więzi i bezpieczeństwa. Zapewniają swoje 
mamy, że jest im tu dobrze, że wszystko jest 
w porządku. Opowiadają co robili w ciągu 
dnia i jakie są plany na następny dzień.
W planach na resztę turnusu jest jeszcze 
kilka ciekawych miejsc do zwiedzenia, 
m.in. Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch 
i spacer nad Morskie Oko czy wyjście 
do Aquaparku w pobliskich Szaflarach 
i do parku linowego. Planowana jest wy-
cieczka do Niedzicy i wyjazd do basenów 
termalnych w Chochołowie. A byli już 
w Krakowie i w Zakopanem, w basenach 
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej 
i w Czarnym Potoku, w Dolinie Kościeli-
skiej. Z Gubałówki podziwiali panoramę 
Tatr i Zakopanego. Zwiedzili zabytkową 
kopalnię soli w Wieliczce i park rozrywki 
dla dzieci Rabkoland w Rabce.
Żałowałem, że muszę wracać do Zamo-
ścia, bo chciałoby się pozostać z nimi 
o wiele dłużej. Ten krótki pobyt w polskich 
górach i spotkanie z dziećmi utwierdziły 
mnie w przekonaniu, że pomoc niesiona 
przez ludzi spod znaku R jest niezwykle 
potrzebna i daje zamierzony efekt.
I tylko smutek ukryty głęboko w oczach 
pozbawionych łez pozwala się domyślać 
co te dzieci przeżyły w swojej Ojczyźnie.
Paweł Pilch, RC Zamość Ordynacki
Imiona dzieci zostały zmienione
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Po przerwie spowodowanej covidem, Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordynacki organizował po raz kolejny 
letni wypoczynek dla dzieci z Ukrainy, realizowany w ramach programu „Zdrowie dzieci z Ukrainy”

Przywieźliśmy prezenty, które trzeba było 
dzieciom rozdać dobierając dla każdego 
odpowiedni rozmiar. Nad całością czuwała 
i kierowała przydzielaniem strojów pani 
Galina, pełna czułości i wielkiego serca 
kierowniczka całej grupy
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Kluby Rotary Warszawa Fryderyk 
Chopin oraz Warszawa Konstan-

cin powołały do życia Centrum Wspar-
cia i Edukacji Uchodźców w Konstanci-
nie-Jeziornej (Ukrainian Support and 
Education Center). Centrum mieści się 
w ścisłym centrum Konstancina, jest zlo-
kalizowane na dwóch piętrach wysokiej 
klasy przestrzeni biurowej o powierzchni 
450 metrów kwadratowych, a jego misją 
jest zapewnienie wsparcia psychologicz-
nego uchodźcom dotkniętym traumą 
wojenną, zapewnienie opieki dziennej 
nad najmłodszymi, terapii grupowych, 
warsztatów aktywizujących społeczność 
uchodźczą i lekcji języka polskiego.
W grudniu na stałe zawita do Centrum 
pomoc prawna pro-bono oraz zostanie 
utworzona sala informatyczna. W Cen-
trum pracują praktycznie sami uchodź-
cy (oprócz nauczycieli języka polskie-
go) – aktualnie ekipa Centrum to sześć 
osób zatrudnionych przez RC Warszawa 
Fryderyk Chopin praktycznie w pełnym 
wymiarze czasu pracy – dwie psycholoż-
ki, dwie nauczycielki opiekujące się 11 
osobową grupą dzieci, nauczycielka ję-
zyka polskiego i kierowniczka Centrum. 
Od uruchomienia Centrum w połowie 
września, udało się udzielić ponad 100 
sesji terapeutycznych z psychologami, 
przeprowadzić wiele warsztatów i terapii 
grupowych i zorganizować lekcje języka 
polskiego dla ponad 30 osób.
Pomysł na otwarcie Centrum jest wyni-
kiem współpracy polskich klubów Rotary 
oraz klubów Rotary z całego świata – od 
drugiego tygodnia marca co niedziela 
o 20.00 odbywały się sesje na zoom grupy 
projektowej liczącej ponad 15 osób z całe-
go świata, która opracowała ideę powoła-
nia Centrum do życia i aktywnie wspie-
rała projekt przez ten cały okres. Kluby 
wchodzące w skład komitetu sterującego 
projektem z zagranicy to RC Long Neck 
Sunrise, RC Easton, Duluth Skyline Rota-
ry, RC Lewes-Reheboth Beach, RC Rehe-
both, RC Syracuse (wszystkie z USA) RC 
North Scarborough (Kanada), RC Ham-
burg-Harburg (Niemcy), Dystrykty 5580 
i 7630 (USA), Dystrykt 3750 (Korea Płd), 
Dystrykt 2640 (Japonia) – wszystkie dys-
trykty poprzez Granty Katastroficzne Ro-
tary Foundation – oraz nasz Dystrykt 2231 
poprzez Dystryktalne Programy Pomoco-
we i wsparcie RC Zamość Ordynacki. Naj-
większym darczyńcą Centrum okazał się 

jednak być Alex Ray z RC Plymouth, New 
Hampshire (USA), którego wsparcie za-
pewniło ponad 70% budżetu Centrum, ak-
tualnie przewidzianego na okres do 3 lat. 
Akcję wsparli mocno również darczyńcy 
z Polscy – siedziba Centrum mieści się 
w udostępnionej przez Bank Spółdziel-
czy w Piasecznie za symboliczny czynsz 
powierzchni, wsparcie zapewniła rów-
nież ogólnopolska akcja w sieci sklepów 
osiedlowych Odido, klinika dentystyczna 
Denta-Line z Babic k. Warszawy oraz fir-
ma farmaceutyczna Midas-Pharma. Nie-
zmiernie ważne było wsparcie na samych 
początku tego projektu przez obu guber-
natorów – zarówno Wojciecha Wrzecion-

kowskiego jak i Piotra Jankowskiego – co 
umożliwiło realizację i legitymizację tej 
idei na samym początku, a potem stwo-
rzenie tego projektu.
Mieliśmy liczne trudności z realizacją 
projektu – od niedowierzania, że taki 
projekt jest w ogóle możliwy, trudności 
międzyludzkie i konieczność zmiany ope-
ratora i ostatecznie decyzję, że zrealizuje-
my ten projekt samodzielnie jako Rotary. 
Dzięki wsparciu i pozytywnej energii, 
która do nas płynie z Polski i całego świa-
ta, wszystko jest możliwe, a dzisiaj mo-
żemy zaoferować profesjonalną pomoc 
uchodźcom. Michał Skup, RC Warsza-
wa Fryderyk Chopin

Centrum Wsparcia i Edukacji Uchodźców
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RC WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN I RC WARSZAWA KONSTANCIN

Od uruchomienia Centrum w połowie 
września, udało się udzielić ponad 100 
sesji terapeutycznych z psychologami, 
przeprowadzić wiele warsztatów i terapii 
grupowych i zorganizować lekcje języka 
polskiego dla ponad 30 osób
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Członkowie i członkinie RC Poznań, 
wstrząśnięci bezwzględnością ro-

syjskiego autorytaryzmu i złem, którego 
doświadcza społeczeństwo ukraińskie, 
nie ustają w niesieniu pomocy dla narodu 
ukraińskiego. Wydarzenia z frontu wojny 
w Ukrainie niewątpliwie napawają troską 
o przyszłość, a nade wszystko mobilizują 
Rotary Club Poznań, aby wspierać każ-
dego obywatela Ukrainy potrzebującego 
naszej pomocy.
Kolejna inicjatywa społeczności RC Po-
znań i Jego Prezydenta Wojciecha Maj-
chrzyckiego była ukierunkowana na po-
prawę trudnej sytuacji szpitali i placówek 
medycznych w Ukrainie. W dniach 24-
25 lipca b.r. miało miejsce przekazanie 
sprzętu medycznego dla Pogotowia Ra-
tunkowego w Kołomyi. Zakupiony i prze-
kazany specjalistyczny sprzęt medyczny 
(wysłany również na front) obejmował 
min.: nowoczesne plecaki ze sprzętem 
ratunkowym, mobilne aparaty EKG, ska-
nery żył, polowe ciśnieniomierze, defi-
brylatory oraz fantomy do nauki udziela-
nia pierwszej pomocy. Jesteśmy głęboko 
przekonani, że dostarczony sprzęt me-

dyczny uzupełnił braki w wyposażeniu 
pogotowia ratunkowego i przyczynił się 
do świadczenia profesjonalnej opieki i po-
mocy medycznej dla ludności ukraińskiej 
z objętych walkami regionów. Personel 
medyczny lokalnego pogotowia ratunko-
wego nie krył radości i wdzięczności za 
podarowany sprzęt, który znajdował się 
na szczycie listy potrzeb służb medycz-

nych Ukrainy. Delegacja Klubów Rotary 
z Polski nie kryła wzruszenia słysząc sło-
wa: „Od dziś ratowanie ludzi dla pracow-
ników medycznych ratunkowych będzie 
łatwiejsze. Otrzymaliśmy nowy, tak bar-
dzo potrzebny, sprzęt od zagranicznych 
patronów. W krytycznych momentach 
każda sekunda jest ważna. Dzięki temu 
sprzętowi lekarze będą mogli znacznie 

Nie ustajemy w niesieniu
pomocy dla Ukrainy

RC POZNAŃ
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W dniach 24-25 lipca 2022 roku miało 
miejsce przekazanie sprzętu medycznego dla 
Pogotowia Ratunkowego w Kołomyi

Personel medyczny lokalnego pogotowia ratunkowego 
nie krył radości i wdzięczności za podarowany sprzęt

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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szybciej pomagać osobom, których życie 
jest zagrożone. Od społeczności Klubu 
Kołomyjskiego, a szczególnie w imie-
niu medyków, dziękujemy Rotary Club 
Poznań i Rotary Club Zamość… Bardzo 
szybko zareagowali na prośbę lekarzy ko-
łomyjskich, zakupili sprzęt i go przywieź-
li… Bardzo dobrzy ludzie, którzy dzielą ból 
Ukrainy i są gotowi wesprzeć nas z całych 
sił. Jestem przekonany, że nasza współ-
praca się nie skończy. Mamy wspólne po-
glądy na temat szkolenia naszych lekarzy 
w Polsce i mamy nadzieję pomóc w po-
wrocie do zdrowia pacjentom pogotowia.”
Jesteśmy dumni z urzeczywistniana mi-
sji: Rotary bez granic!
Raduje fakt, że w niesieniu pomocy nigdy 
nie jesteśmy osamotnieni. Sprzęt me-
dyczny został ufundowany przez RC Po-
znań oraz zaprzyjaźnione z nami Kluby 
Rotary z Oregonu USA (Rotary Club of 
Grants Pass, Rotary Club of Medford and 
Rotary Club in Bend) w ramach projektu 
koordynowanego przez naszą klubową 
koleżankę Kasię Bednarek-Rajewską, 
której jesteśmy bardzo wdzięczni. Sło-
wa podziękowania kierujemy również 
w stronę zaangażowanych i zaprzyjaźnio-
nych z RC Poznań Klubów Rotary. Zakup 
i dostawa sprzętu medycznego dla Ukra-
iny była możliwa dzięki współpracy z Klu-
bem Rotary z Wolsztyna oraz Klubem 
Rotary z Zamościa, który zorganizował 
tę wyjątkową misję i utrzymuje stałe re-
lacje ze stowarzyszeniem Polaków w Ko-
łomyi. W uroczystości przekazania spe-
cjalistycznego sprzętu medycznego wziął 
udział Mer Kołomyi Bogdan Stanisławski 
oraz Dyrektor centrali Pogotowia Ratun-
kowego ze Stanisławowa (Iwano-Fran-
kowsk) Miron Matejko. Społeczność rota-
riańską reprezentowali Past Gubernator 
Dystryktu 2232 (Ukraina) Włodzimierz 

Bondarenko (pod nieobecność aktualne-
go Gubernatora, który osobiście walczy 
na froncie wojennym), Pani Prezydent 
RC Zamość Elżbieta Szymańska, Prezy-
dent RC Poznań Wojciech Majchrzycki 
oraz przedstawiciele grupy inicjatywnej 
Klubu Rotary z Iwano-Frankowska. Wy-
darzenie było także relacjonowane przez 
lokalne media, zarówno polskie jak i ukra-
ińskie, w tym lokalną telewizję. 
Miłym i świadczącym o solidarności 
między narodem polskim i ukraińskim 
zwieńczeniem uroczystości przekazania 
sprzętu medycznego było złożenie kwia-
tów pod pomnikiem Adama Mickiewicza 
oraz plenerowy koncert w wykonaniu 
podopiecznych Polskiej Szkoły Sobotniej 
im. św. Wincentego w Kołomyi. Koło-
myjska młodzież odśpiewała na początek 
hymny Ukrainy i Polski, a następnie pol-
skie i ukraińskie pieśni o charakterze pa-
triotycznym i ludowym.
Na szczególne zaakcentowanie zasługuje 
kolejna – jakże imponująca i ważka – ini-
cjatywa, której zwieńczeniem był zakup 
karetki pogotowia ratunkowego z profe-
sjonalnym wyposażeniem medycznym 
dla Iwano-Frankowska. Zakup Ambu-
lansu marki Mercedes Sprinter był koor-
dynowany przez Prezydenta RC Poznań 
Wojciecha Majchrzyckiego i Członkinię 
RC Poznań Katarzynę Bednarek-Rajew-
ską. Projekt zakupu karetki pogotowia 
odbył się w ramach Disaster Fund i został 
zrealizowany przy wsparciu finansowym 
klubów Rotary z Oregonu w Stanach Zjed-
noczonych na łączną kwotę do 175.000 
USD + 5.000 USD. Ambulans dla Pogoto-
wia Ratunkowego w Iwano-Frankowsku, 
wraz z zapotrzebowaniem odpowiada-
jącym podstacji tamtejszego pogotowia, 
został przekazany w miesiącu listopadzie 
b.r. Wyszkolone zespoły ratownicze Ukra-

iny nie kryły wzruszenia i wdzięczności.
Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni próba-
mi dalszej destabilizacji sytuacji w Ukra-
inie i nie ustajemy w niesieniu pomocy 
dla społeczności Ukrainy. Zapewniamy 
o naszym wsparciu, współpracy i solidar-
ności z Narodem Ukraińskim.
Agnieszka Cybal-Michalska,
RC Poznań

Kołomyjska młodzież odśpiewała na początek hymny Ukrainy i Polski, 
a następnie polskie i ukraińskie pieśni o charakterze patriotycznym

Karetka pogotowia została zakupiona 
w ramach Disaster Found i przy wsparciu 
finansowym klubów Rotary z Oregonu 
w Stanach Zjednoczonych

Zakupiony i przekazany specjalistyczny sprzęt 
medyczny obejmował min.: nowoczesne 
plecaki ze sprzętem ratunkowym, mobilne 
aparaty EKG, skanery żył, polowe 
ciśnieniomierze, defibrylatory oraz fantomy 
do nauki udzielania pierwszej pomocy

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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RC Elbląg Centrum pod-
jął się wyposażenia 

sali lekcyjnej dla ukraiń-
skich dzieci, które uczą się 
w Szkole Podstawowej nr 12 w El-
blągu, będącej placówką samorzą-
du miasta Elbląga. W szkole tej 
uczy się 25 ukraińskich dzieci, 
które trafiły do Elbląga wraz 
z matkami uciekając przed woj-
ną w ich ojczyźnie. Przebywa 
tam 17 chłopców i 8 dziewczynek 
w wieku 7-10 lat. Zajęcia z dzieć-
mi prowadzi polska nauczyciel-
ka wraz z panią z Ukrainy, która 
pomaga przede wszystkim w ko-
munikacji z dziećmi.
Dzieci, które przyjechały do El-
bląga po wybuchu wojny w Ukra-
inie są w różnym stanie psychicznym. 
Nie mówią po polsku i bardzo potrzebne 
są im różne działania integrujące zarów-
no dzieci jak i ich mamy. Poprzez stwo-
rzenie im godnych warunków do nauki 
a także dodatkowe działania integracyj-
ne udało się scalić je bardziej z lokalną 

społecznością, zmienić nastrój, sprawić, 
że zapomniały o traumie jaką przeżyły 
uciekając ze swoich domów. Zarówno 
lepszą aklimatyzację, integrację oraz 
lepsze samopoczucie najmłodszych pod-
kreślają zarówno nauczyciele jak i dyrek-
cja Szkoły Podstawowej nr 12.

RC Elbląg Centrum współpra-
cował już z tą szkołą. Rotarianki 
organizowały tam m.in. wspólne 
czytanie bajek dzieciom w wie-
ku wczesnoszkolnym. W związ-
ku z utworzeniem ukraińskiej 
klasy powstała pilna potrzeba 
wyposażenia nowo utworzonej 
sali lekcyjnej, aby najmłodsi mo-
gli uczyć się w przyjemnym po-
mieszczeniu dostosowanym do 
ich potrzeb, rozwijać swoje zain-
teresowania oraz czuć się w niej 
bezpiecznie. Jak podkreśla wy-
chowawczyni tej klasy, pani 
Joanna Wernicka, od początku 
pobytu dzieci w szkole wszyscy 
starali się stworzyć dla dzieci jak 
najcieplejsze i dogodne warunki 

do pracy i nauki.
– Niezmiernie ważne jest, aby dzieci czu-
ły się bezpiecznie i na ile to możliwe za-
pomniały o ciężkich przeżyciach związa-
nych z tragicznymi wydarzeniami jakich 
doznały w Ukrainie. – podkreśla wycho-
wawczyni.

Wyposażenie sali lekcyjnej 

RC ELBLĄG CENTRUM

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu 
Dystryktalnych Projektów Pomocowych RC Elbląg Centrum 
wyposażył klasę w której uczą się ukraińskie dzieci

Ekran interaktywny z laptopem to urządzenie niezbędne podczas 
nauki wczesnoszkolnej i w przełamywaniu barier językowych.
Urządzenie to pozwala dostosować techniki nauczania do percepcji 
uczniów i zróżnicowanego poziomu nauczania
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W ramach projektu dla klasy zostały zaku-
pione m. in.: ławki i krzesła dostosowane 
do wzrostu (dzieci w tej klasie są w róż-
nym wieku od 7 do 10 lat), rolety (gabinet, 
w którym przebywają dzieci jest wyeks-
ponowany na stronę południową, co po-
woduje duże nasłonecznienie i wysoką 
temperaturę), ekran interaktywny z lap-
topem (urządzenie niezbędne w procesie 
nauki wczesnoszkolnej w przełamywaniu 
barier językowych, pozwala dostosować 
techniki nauczania do percepcji uczniów 
i zróżnicowanego poziomu nauczania 
dzieci w różnym wieku), podręczniki do 
nauki języka polskiego, artykuły papierni-
cze (bloki, długopisy, kredki, papier ksero 
do drukowania kart pracy) dywan (w edu-
kacji wczesnoszkolnej duża część zajęć 
edukacyjno-integracyjnych odbywa się na 
dywanie), butelki filtrujące (dzieci jedzą 
w szkole obiad opłacany przez MOPS, ale 
nie mają ze sobą drugiego śniadania w tym 
picia, dzięki tym butelkom mają wodę do 
picia), klocki i gry (część przerw dzieci 
spędzają w klasie, dzięki zestawom kloców 
do zabaw konstrukcyjnych dzieci spędzają 
wolny czas kreatywnie tworząc własne bu-
dowle i łącząc elementy układanek w jedną 
całość) i środki czystości (chusteczki mo-
kre i suche, ręczniki papierowe).
W zakresie realizacji projektu odbyła się 
także wycieczka szkolna „Szlakiem Wy-
soczyzny Elbląskiej” podczas której dzie-
ci mogły uczestniczyć w zajęciach edu-
kacyjnych. Podsumowaniem wycieczki 
było ognisko dla dzieci ukraińskich i ich 
rodzin w kompleksie leśnym Bażantarnia. 
Dla dzieci były przygotowane zabawy na 
świeżym powietrzu, kiełbaski oraz słod-
kie poczęstunki. 
Rotarianki z RC Elbląg Centrum brały 
czynny udział w realizacji projektu, za-
równo na etapie ustalenia potrzeb jak 
i realizacji projektu.  Inicjatorką i koor-
dynatorką projektu była Prezydent Elekt 
RC Elbląg Centrum Katarzyna Siwiecka. 
Oprócz zakupów dla klasy i dostarczania 
części z zamówionych artykułów odby-
ły się także wspólne zajęcia kulinarne, 
podczas których miało miejsce spotkanie 
z dziećmi i ich mamami i wspólne przy-
gotowywanie ukraińskich dań. Spotkanie 
to było znakomitą okazją do poznania się, 
wzajemnej integracji a także do opowie-
dzenia sobie wzajemnie o troskach i rado-
ściach.
Realizacja projektu o łącznej wartości 43 
050 zł była możliwa dzięki dofinansowa-
niu w ramach projektu Dystryktalnych 
Projektów Pomocowych.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Bloki, zeszyty, długopisy, kredki, papier ksero do drukowania kart pracy to niezbędne artykuły 
do nauki

Laptop jest niezbędny do obsługi ekranu interaktywnego dla dzieci Fo
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Za nami XV Centrum Dialogu i Jubileusz 15-lecia Rotary Club 
Biała Podlaska, które odbyły się 24 września w Hotelu Polo-

nia w Grabanowie. Tym razem tematem spotkania była „Polska 
racja stanu. Konteksty międzynarodowe onegdaj i dziś”. Konfe-
rencję poprowadził prof. Wawrzyniec Konarski, Rektor Akade-
mii Finansów i Biznesu Vistula, a zaproszenie do udziału przyjęli 
znamienici eksperci: prof. Agnieszka Legucka (temat Rosja), am-
basador Krzysztof Mroziewicz (obszar Pacyfiku i Transatlantyc-
ki), prof. Andrzej Stempin (UE i Niemcy) oraz ekspert Fundacji 
Stratpoint red. Jarosław Kociszewski (Bliski Wschód). Zgodnie 
z misją Centrum Dialogu, prowadzona była z udziałem uczestni-
ków ożywiona dyskusja w dobrej atmosferze, zwłaszcza, że temat 
w obecnym czasie jest niezwykle aktualny.
Wśród uczestników spotkania z przyjemnością powitaliśmy 
Prezydenta Miasta Biała Podlaska - Michała Litwiniuka, prezes 
Stowarzyszenia Wspólny Świat Annę Chwałek, prezesa BPIG 
Jarosława Łepeckiego, prezes Koła Białczan Krystynę Nowicką, 
Prorektora AWF prof. Jerzego Sadowskiego, prezesa Stowarzy-
szenia Kombatantów Misji Pokojowych płk. Artur Arteckiego, 
prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP mjr Mirosława 
Jońskiego, mieszkańców naszego miasta oraz Rotarian z klubów: 

Warszawa City, Lublin Centrum, Portland Metropolitan(USA), 
Rivne (Ukraina), Berlin (Niemcy), Zamość Ordynacki, Warszawa 
Sobieski, Warszawa Konstancin, Lublin, Puławy, Chełm, Elbląg 
Centrum. Na spotkanie przybył również senator RP Jerzy Wcisła.
Doskonała atmosfera w czasie konferencji towarzyszyła również 
naszemu spotkaniu w czasie kolacji, którego muzyczny klimat 
stworzyły występy bialskiego Jazz Trio oraz Chwilki Ireneusza 
Parafiniuka.
Piękną oprawą jubileuszowego spotkania była wystawa malar-
stwa dwojga wspaniałych artystów, pochodzącej z Janowa Podla-
skiego Sylwii Kalinowskiej i krakowskiego malarza Michała Bacy. 
Za wspólnie spędzony czas w dobrej atmosferze. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska 

„Zielone płuca dla rowerzystów” to kolejny projekt RC Zamość 
skierowany do lokalnej społeczności, który powstał w czasie, 
kiedy miejskie przestrzenie zmieniają się w betonowe pusty-
nie, a dla poprawy miejskiej infrastruktury wycinane są hektary 
drzewostanu będącego ozdobą naszego środowiska. Tworzone 
są ścieżki rowerowe przy ciągach pieszo-jezdnych, jest to mię-
dzy innymi wymóg dla pozyskania środków finansowych przez 
samorządy dla remontu nawierzchni ulic.
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Ela Szymańska, Pre-
zydent Elekt 2022/2023. Projekt zakłada dwa kierunki działa-
nia: edukacyjny i praktyczny (nasadzenia drzew). Spotkał się 
z akceptacją Wydziału Oświaty UM, dzięki czemu dotarliśmy do 
wytypowanych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM, który w osobie pani Katarzyny Fornal-Urbań-
czyk, sprawuje nadzór merytoryczny nad częścią praktyczną.
Szczególnym działaniem było ogłoszenie konkursu na logo pro-
jektu wśród uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, jury 
przyznało dwie bardzo cenne pierwsze nagrody. Uroczystość 
wręczenia wyróżnień odbyła się w obecności uczniów i członków 
Klubu w tajemniczych pomieszczeniach Zamojskiej Synagogi.
Przyszedł dzień, w którym obchodzone jest Święto Ziemi i na 
wyznaczonym przez miasto odcinku ścieżki rowerowej bulwaru 
nad rzeką Łabuńką zgromadzili się wszyscy uczestnicy przed-
sięwzięcia zaopatrzeni w sadzonki, paliki, siekiery, piły i łopaty. 
Było bardzo kolorowo – padał deszcz, a krajobraz rozweselały 
różnobarwne pelerynki przedszkolaków, kolorowe kurtki i para-
sole dzieci, młodzieży i Rotarian.
Przy zajęciach ziemno-stolarskich wyróżniała się męska część 

Klubu: Prezydent Zbyszek Żukowski, Mirek Piwkowski, Robert 
Nowosad, Bogdan Szymański, Wiesław Rak, Rafał Pasieka, któ-
rych do pracy dopingowały Rotarianki: Edyta Panas, Marysia 
Zygo, Ela Jawor i oczywiście spiritus movens przedsięwzięcia – 
Ela Szymańska. Nie można pominąć zasług uczniów zamojskich 
szkół, którzy chętnie chwycili za łopaty.
Rozczarowane aurą były przedszkolaki, dla których był przygo-
towany specjalny program, a okolicznościowe naklejki spływały 
z ubrań razem z deszczem.
Posadzono, zabezpieczono palikami oraz osłonami przeciwko 
bobrom i zającom, 156 drzewek. Rowerzyści na start.
Druga część projektu przewiduje zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży we współpracy z pracownikami Roztoczańskiego 
Parku Narodowego, nasadzenia kolejnych drzewek oraz w finale 
w październiku, panel szkoleniowy będący zwieńczeniem pro-
jektu. Zapraszamy
Jerzy Liberadzki, RC Zamość

Konferencja i jubileusz 

Zielone płuca dla rowerzystów

RC BIAŁA PODLASKA

RC ZAMOŚĆ
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W ramach projektu posadzono 156 drzewek

Uczestnicy spotkania
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Z Zamościa na Ukrainę
31 marca 2022 roku do Zamościa przyjechała Tamara Nedo-
bor, rotarianka z RC Kijev Sofia D-2232. W naszym magazynie 
czekały cztery palety ze środkami medycznymi. To dar od RC 
Urbino, RC Ancona Conero, RC Rossini Pesaro, firm farmako-
logicznych ASET i Shnell. Po załadowaniu samochodu wszystko 
pojechało do Lwowa by stamtąd dotrzeć do Kijowa i Charkowa, 
gdzie zostaną przekazane szpitalom i także na linię frontu.
Cała operacja nadzorowana jest przez Annę Kaczmarczyk i An-
drzeja Górskiego z RC Zamość Ordynacki (D-2231). Przekazu-
jemy wielkie podziękowania od Tamary dla przyjaciół Rotarian 
z Włoch i Polski.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki 
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Odzież i sprzęt sportowy dla młodzieży
W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rotary Club Stargard reprezen-
towany przez Patrycję Gross, Grzegorza Kotyńskiego, Jerzego 
Kielana oraz Marka Szuberta przekazał sprzęt sportowy dla 
grup młodzieżowych Kluczevia Stargard. Był to efekt akcji zor-
ganizowanej przez RC Stargard przy udziale Pogini Szczecin, 
a której finał odbył się w Miejskim Browarze Stargard. Każdy 
z zawodników grup młodzieżowych otrzymał komplet strojów 
meczowych, komplet strojów treningowych, ortalion i torbę na 
sprzęt sportowy. W imieniu RC Stargard bardzo dziękujemy 
klubowi piłkarskiemu Pogoń Szczecin oraz wszystkim osobom, 
które wsparły tę akcję.
Grzegorz Kotyński, RC Stargard

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKIRC STARGARD

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas nie pomyślałby, że 
kilkaset kilometrów od nas wybuchnie wojna. Niestety, 

zbrodnicza Rosja napadła na wolną, demokratyczną i niezależną 
Ukrainę. Wojna trwa, Rosjanie niszczą Ukrainę, mordują nie-
winne dzieci i kobiety. Ogrom zbrodni jest przerażający. Od sa-
mego początku wojny Polacy ze wszystkich sił pomagają Ukraiń-
com. Granicę z Polską przekroczyło ponad 4 miliony uchodźców. 
Otrzymali wszelką możliwą pomoc od Polaków.
W Wolsztynie, gdzie mieszka 14.000 mieszkańców przyjęliśmy 
do naszych domów ponad 1000 uchodźców, kobiet i dzieci. Woj-
na zmieniła całkowicie działalność Rotary Clubu Wolsztyn. Ak-
tywność RC Wolsztyn skierowana jest obecnie praktycznie tyl-
ko na pomoc Ukraińcom. Podobnie działa wiele klubów w Polsce 
i nasz D-2231. Nasze serca i umysły skierowane są teraz na po-
moc naszym ukraińskim braciom i siostrom.
W 1963 roku prezydent John F. Kennedy powiedział w Berli-
nie: Ich bin ein Berliner! My dzisiaj mówimy: Wszyscy jesteśmy 
Ukraińcami!
Rotary Club Wolsztyn zrealizował do tej pory trzy projekty po-
mocy dla Ukrainy:
– dostarczyliśmy sprzęt medyczny do miasta Lityń w Ukrainie
– zakupiliśmy profesjonalny sprzęt medyczny do szpitala w Lwo-
wie (sprzęt do operacji ortopedycznych dla rannych Ukraińców) 
i ostatnio, 22 czerwca, dostarczyliśmy profesjonalny sprzęt me-
dyczny do Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu, (materiały 
do operacji chirurgicznych i materiały dla rannych żołnierzy 
ukraińskich na froncie).
Koszt tych wszystkich projektów to ponad 60.000 USD. W zebraniu 
tej kwoty pomogli na Rotarianie z D-7870 – USA, RC Venlo Maas 

En Peel (Holandia), RC Berlin Brandenburg Airport (Niemcy).
Realizacja tych projektów nie byłaby możliwa, gdyby nie ogrom-
na pomoc Gubernatora Piotra Jankowskiego i wsparcie naszych 
wspaniałych Przyjaciół z RC Zamość.
Potrzeby Ukraińców są ogromne i dlatego pracujemy nad kolej-
ną dostawą sprzętu medycznego. Mamy kontakt z Uniwersyte-
tem Medycznym w Tarnopolu, gdzie znajduje się centrum dys-
trybucji środków medycznych.
Planujemy zakupić przede wszystkim środki medyczne potrzeb-
ne do ratowania ludzi w rejonach walk i bombardowań. Mamy 
ofertę na profesjonalne amerykańskie środki opatrunkowe, 
plecaki medyczne dla rannych. Bardzo potrzebne są kamizelki 
kuloodporne dla sanitariuszy. Udało się nam znaleźć polskiego 
producenta kamizelek, ceny są jednak wysokie. Gdyby któryś 
z klubów był zainteresowany współpracą to prosimy o kontakt.
Musimy wszyscy ratować demokratyczny świat, a żeby to zrobić 
musimy pomagać bohaterskiej Ukrainie w walce z najeźdźcą.
Слава Україні!
Janusz Lisiecki, RC Wolsztyn

Rotarianie dla Ukrainy
RC WOLSZTYN 

W ramach naszych działań dostarczyliśmy profesjonalny sprzęt 
medyczny do Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu

Każdy z zawodników grup młodzieżowych otrzymał komplet strojów 
meczowych, komplet strojów treningowych, ortalion i torbę na sprzęt 
sportowy

Cztery palety ze środkami medycznymi pojechały do Ukrainy gdzie 
zostaną przekazane szpitalom
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RC Kraków – Wyspiański 
z tytułem Filantropa Krakowa
Dnia 29 czerwca 2022 roku w Pałacu Krzysztofory odbyła się 
gala wręczenia nagród w konkursie Filantrop Krakowa A.D. 
2021. 
RC Kraków Wyspiański otrzymał nagrodę za najciekawszą 
formę i efektywność filantropii. Prezydent klubu Martyna No-
wakowska z rąk Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Maj-
chrowskiego odebrała berło Świętej Królowej Jadwigi i dyplom 
za szlachetną działalność dobroczynną i wielkie serce.
To wspaniałe, że miasto Kraków wspiera inicjatywy pozarządo-
we i wsłuchuje się w głos stowarzyszeń i fundacji, aby sprawić, 
by życie mieszkańców było jeszcze lepsze. Dziękujemy!
Martyna Nowakowska, RC Kraków-Wyspiański
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Rotariańska Noc Świętojańska
Już po raz kolejny RC Kielce – RC Opatów zorganizował Noc 
Świętojańską w Winnicy Brzostowiczów. Tym razem był to 
uroczy sobotni wieczór 18 czerwca 2022 roku. Wzorem lat ubie-
głych nie zabrakło wspaniałych występów zespołów artystycz-
nych, dobrej atmosfery i degustacji lokalnych produktów.
Punktem programu była licytacja jednego obrazu – Adama Ha-
nuszkiewicza, który wylicytowany został kwotą 6 tys. zł przez 
mieszkańców Ziemi Opatowskiej obecnie mieszkających w Biel-
sku Białej. Oczywiście nie mogło zabraknąć przejścia nad wodę 
i puszczania wianków, jak to podczas Nocy Świętojańskiej bywa.
Ten dzień był również szczególny dla opatowskiego klubu Rotary, 
albowiem minął równo rok prezydentury Adama Hanuszkiewicza, 
którego na tym miejscu zastąpiła Barbara Niedośpiał-Skowron.
Zebrane podczas wieczoru środki przeznaczone zostały Kato-
lickiej Wspólnocie Chleb Życia- Siostry Małgorzaty Chmielew-
skiej, na zakup samochodu. Źródło: Treść i fot. https://www.
facebook.com/rotaryclubopatow

RC KRAKÓW – WYSPIAŃSKI RC KIELCE I RC OPATÓW

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie Rotary Klub 
Kraków Centrum postanowił wesprzeć niepełnospraw-

ne dzieci ukraińskie, które po ucieczce wraz z rodzinami przed 
rosyjską napaścią, znalazły schronienie w Krakowie.
RC Kraków Centrum od ponad dwóch lat współpracuje i wspiera 
Zespół Szkół i Placówek pn. „Ośrodek dla Niewidomych i Słabo-
widzących” w Krakowie. Jest to jedyny w Małopolsce ośrodek 
o tak szerokim zasięgu działania na rzecz osób z dysfunkcjami 
wzroku. Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa 
i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szero-
kim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci 
(0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesne-
go wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich eta-
pach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych. 
Na terenie ośrodka działają: Wczesne Wspomaganie, Szkoła 
Podstawowa oraz szkoły ponadpodstawowe, Szkoła Policealna, 
Liceum dla Dorosłych, Szkoła Muzyczna i również internat dla 
dzieci spoza Krakowa.
Po wybuchu wojny na Ukrainie do Ośrodka trafiły dzieci z Ukra-
iny z problemami wzrokowymi, którym trzeba było stworzyć 
miejsca do pobytu i nauki. Aby dzieci te mogły kontynuować 
edukację konieczny stał się zakup dla nich narzędzi do nauki, ja-
kimi w tym przypadku były maszyny brajlowskie. Klub otrzymał 

w tej sprawie pismo od Dyrektora placówki, Pana Marcina Dęb-
skiego z prośbą o wsparcie.
W związku z powyższym, Klub zwrócił się o dofinansowanie 
z puli Dystryktalnych Projektów Pomocowych, które to zostało 
mu przyznane. W maju 2022 roku maszyny brajlowskie Perkins 
zostały zakupione i przekazane do Ośrodka. Cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc.
Dorota Węglowska, RC Kraków Centrum

Maszyny brajlowskie dla ukraińskich dzieci
RC KRAKÓW CENTRUM

W maju 2022 roku maszyny brajlowskie Perkins zostały zakupione  
i  przekazane do Ośrodka dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

Zebrane podczas wieczoru środki zostały przekazane Katolickiej 
Wspólnocie Chleb Życia- Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, na zakup 
samochodu

RC Kraków - Wyspiański otrzymał nagrodę za najciekawszą formę 
i efektywność filantropii
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W marcu 2022 Rotary Club Szczecin 
przyjął, we współpracy z Klubami 

Rotary Szczecin Center oraz Rotary Club 
Stargard, około 120 uchodźców z Ukrainy. 
Były to, przede wszystkim, matki z dzieć-
mi, ale też dwa domy dziecka z opiekun-
kami. Dzieci w wieku od kilku miesięcy 
do kilkunastu lat. Zostali umieszczeni 
w trzech lokalizacjach w okolicach Szcze-
cina oraz w mieszkaniach członków na-
szego klubu. Zapewniliśmy im zakwa-
terowanie, wyżywienie, ubranie, opiekę 
medyczną i naukę w szkole. Do dzisiaj na 
naszym oraz Rotary Club Stargard utrzy-
maniu pozostaje ponad 40 uchodźców. 
Pomagamy im we wszystkim, ostatnio 
zaopatrzyliśmy ich między innymi w 17 
nowych laptopów przeznaczonych przede 
wszystkim do zdalnej nauki.
Również w marcu 2022, we współpracy 
z Lions Club Hobro wysłaliśmy 3 grupy 
uchodźców z Ukrainy do Danii – 112 osób. 
Były to tylko matki z dziećmi.
I jeszcze w marcu 2022, tym razem we 
współpracy z klubem Rotary z Nijmegen, 
wysłaliśmy do Holandii grupę 20 matek 
z dziećmi. Podczas tych wszystkich dzia-
łań mogliśmy się przekonać czym jest 
Rotary. Tradycyjnie już grupę tę piloto-
wał z Ukrainy do Polski Rysiek Łuczyn 
z RC Zamość Ordynacki. Dzięki Radkowi 
Skwarskiemu z RC Wrocław Panorama 
zorganizowaliśmy im nocleg w hotelu Ra-
disson we Wrocławiu. Z Wrocławia zosta-
li zabrani przez rotarian z Nijmegen i pod 
ich opieką dojechali do centrum kryzyso-

wego w Holandii. A wszystko to ze wzglę-
du na okoliczności w trybie awaryjnym, 
przez telefon, koordynował klub Rotary 
Szczecin. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie współpraca rotarian i wzajemne do 
siebie zaufanie.
W marcu 2022 rozpoczęliśmy kolejny 
projekt, a mianowicie dostarczanie żyw-
ności i chemii gospodarczej do punktów 
przyjęcia i wydawania darów dla uchodź-
ców z Ukrainy mieszkających czasowo 
w Szczecinie. Zdecydowaliśmy się na 
zaopatrywanie tych punktów po wizji lo-
kalnej przeprowadzonej przez nasze ko-
leżanki, które zobaczyły jak ukraińskie 
matki z dziećmi i często odchodzą z tych 
miejsc głodne i z pustymi rękami. Projekt 
ten realizujemy do dzisiaj.
W kwietniu rozpoczęliśmy nowy projekt, 
a mianowicie transport darów, przede 
wszystkim żywności, dla mieszkańców 
Ukrainy. Akcja ta jest realizowana, na-
szym transportem, do dzisiaj. Oprócz 
żywności zawieźliśmy też do Ukrainy:
• apteczki pierwszej pomocy (70 sztuk), 
wyposażone między innymi w specjali-
styczne opatrunki do hamowania krwoto-
ków i opatrywania ran postrzałowych
• 300 karimat, 150 saperek, 250 sztuk pa-
sty do zębów i 100 kg proszku do prania
• 500 zestawów przyborów szkolnych dla 
uczniów z rejonu Buczy
• a także pozdrowienia/kartki od ukraiń-
skich dzieci będących pod nasza opieką
Zorganizowaliśmy również jednorazowe 
wydarzenia:

1 maja koncert w teatrze lalek Pleciuga pt. 
„Ukraińcy Ukraińcom”. Na koncercie tym 
wystąpił między innymi Teatr Dziecięcy 
Dija z Kijowa.
W lipcu 2022 ukraińsko – polski 12 dnio-
wy młodzieżowy, szkoleniowy obóz że-
glarski po Zalewie Szczecińskim pod ka-
pitańskim okiem członka naszego klubu 
Macieja Krzeptowskiego.
Ponadto przygotowujemy też pomiesz-
czenia do przyjęcia dodatkowo około 30 
uchodźców – spodziewamy się ich nowej 
fali zimą. W zależności od sytuacji na 
froncie prognozowane jest przybycie do 
Polski nawet do kilku kolejnych milionów 
uchodźców.
Do tej pory na opisane powyżej działania 
wydaliśmy prawie 170 000 EURO. Nie 
byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie 
finansowe sponsorów, w tym dystryktu 
i innych klubów Rotary. Na bieżąco infor-
mujemy o tych działaniach na Facebooku  
https://www.facebook.com/RotaryClub-
Szczecin.
Aktualnie zajmujemy się dramatyczną 
prośbą z Buczy o dostarczenie agregatów 
prądotwórczych. Kupiliśmy już 3 agregaty 
za ponad 25 000 zł i zamówiliśmy następ-
ne 10 sztuk w Niemczech za ponad 24 000 
EUR. Po 15 listopada dostarczone zostaną 
do Szczecina, a potem już naszym trans-
portem pojadą do Buczy. Na realizację tej 
prośby nie byliśmy przygotowani finan-
sowo, ale mamy nadzieję, że i tym razem 
wesprą nas rotarianie z innych klubów.
Leszek Zdawski, Rotary Club Szczecin

Osiem miesięcy pomocy

RC SZCZECIN
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Koncert „Ukraińcy Ukraińcom”. Na koncercie wystąpił między innymi Teatr Dziecięcy Dija z Kijowa

Transport darów na Ukrainę

Dostawa żywności do punktu rozdziału darów 
w Szczecinie

|   Z ŻYCIA KLUBÓW
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29 września 2022 roku w sali koncertowej Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie odbyła się 

ceremonię wręczenia stypendiów naukowych Rotary Club Olsz-
tyn na rok szkolny 2022/2023.
Prezydent RC Olsztyn, Daniel Dragański w imieniu klubu wy-
różnił sześć młodych i wybitnie uzdolnionych osób – sportow-
ców i muzyków.
Są to: Martyna Szczęsna uprawiająca kolarstwo szosowe i toro-
we, Hubert Lendzion, uprawiający taekwondo olimpijskie, Ame-
lia Weronika Bryl, wiolonczelistka, Gabriela Sidorowicz, skrzy-

paczka oraz Mikołaj Płaszewski, klarnecista.
Stypendium specjalne otrzymała Anna Lytvyn, które zostało 
ufundowane przez Rotary Club Athens Pennsylvania.
Podczas uroczystości można było też poznać umiejętności sty-
pendystów i uczniów olsztyńskiej szkoły muzycznej. Usłysze-
liśmy m.in. Preludium Des-dur Fryderyka Chopina i klasyki 
w wykonaniu Big Bandu pod batutą nauczyciela szkoły Henryka 
Zinkiewicza.
Stypendia Rotary Club Olsztyn zostały przyznane po raz 16.
Łukasz Staniszewski, RC Olsztyn

Chcąc zapewnić 
dzieciom poczu-

cie bezpieczeństwa po 
traumatycznych prze-
życiach i umożliwić im 
spojrzenie w przyszłość 
z nadzieją, pomogliśmy 
RC City of Lakes w Min-
nesocie w transporcie 
przez Warszawę ukra-
ińskich uczniów, którzy 
podejmą roczną naukę 
w wybranych szkołach 
w Minneapolis.
Wraz z dr Anną Prisacari 
z Minnesoty podjęliśmy 
wyzwania logistyczno-
-administracyjne, a tak-
że w połowie sierpnia 2022 roku przez cztery noce gościliśmy 
uczniów i ich opiekunów w Warszawie. Był to dla nich pierwszy 
promyk nadziei w zachodnim świecie.
Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy imprezy integracyjne 
i wycieczki kulturowe, których celem było sprawienie, by poczu-
li się bezpiecznie i komfortowo w chwili, gdy matki zostawia-
ły swoje dzieci w rękach nieznajomych w obcym kraju. Wielu 
z naszych gości nigdy wcześniej nie leciało samolotem i wszyscy 
przyjechali do Warszawy różnymi autobusami po długim ocze-
kiwaniu na przejściach granicznych.
Zostaliśmy nagrodzeni ogromnymi uśmiechami wdzięczności – 

najbardziej ujmujące były te otrzymane od dzieci, które w ciągu 
sześciu miesięcy od wybuchu okrutnej wojny w Ukrainie prze-
szły przez piekło. Po zaledwie czterech dniach w Warszawie czu-
liśmy się jak jedna wielka rodzina.
Służba w Rotary to nie tylko wielkie projekty, ale także niesienie 
ratunku każdemu z tych dzieci i danie im nadziei na lepszą przy-
szłość. Dziękuję Andrzejowi Ludkowi, Mietkowi Maciążkowi, 
Tran Trong Hungowi, Alenie Szpak, Romanowi Kolos i Matu-
szowi Dackiewiczowi za dobrą współpracę!
Mark Krawczyński, RC Warszawa City
Członek Komitetu Pomocy na rzecz Ukrainy

Stypendia naukowe wręczone

Nadzieja dla ukraińskich dzieci

RC OLSZTYN 

RC WARSZAWA CITY
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Po zaledwie czterech dniach w Warszawie czuliśmy się jak jedna wielka rodzina

Stypendia Rotary Club Olsztyn zostały przyznane po raz 16
Prezydent RC Olsztyn, Daniel Dragański w imieniu klubu wyróżnił sześć 
młodych i wybitnie uzdolnionych osób – sportowców i muzyków
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Przedstawiciele RC Zamość Ordynacki Anna Kaczmarczyk 
i Włodzimierz Bentkowski w dniach 7-9 czerwca 2022 roku 

odwiedzili RC Urbino (Włochy). Takie kontakty trwają już od 
wielu lat, bo to właśnie RC Urbino w 2013 roku było inicjatorem 
organizowania konferencji ROTARY-UNESCO jakie odbyły się 
w Urbino, Stambule, Florencji i w Zamościu.
Celem wizyty było złożenie podziękowań za pomoc jaką rota-
rianie z Urbino przekazali poprzez Zamość Ukrainie. Nie spo-
dziewaliśmy się takiego przyjęcia. Goszczący nas klub przeniósł 
dzień swojego spotkania, zaprosił gości związanych ze zbiera-
niem darów i przygotował wyjątkową uroczystość. Były więc 
hymny Włoch, Polski, Unii i Rotary, państwowe flagi i ważne wy-
stąpienia, a całość prowadził Prezydent Andrea Paolinelli.
Zaproszeni goście to, oprócz nas, właściciele aptek i członkowie 
Obrony Cywilnej z Fano, czyli ważni udziałowcy zbiórki i trans-
portu darów do Polski. Swoim przyjazdem zaszczycił nas także 
PDG D-2090 Italia (Abruzzo-Marche-Molise-Umbria) dott. 
Mauro Bignami z małżonką. To w sposób szczególny podkreśliło 
znaczenie i rolę kontaktów pomiędzy Dystryktami Włoch i Pol-
ski, pomiędzy RC Urbino i RC Zamość Ordynacki.
Mogliśmy więc podziękować za organizację transportu darów 
bezpośrednio jej twórcom, a przede wszystkim całemu klubowi 
Urbino. My także, właściwie Anna, otrzymała certyfikat – dy-

plom zasługi – uznający Jej rolę w organizacji tego przedsię-
wzięcia z naszej strony. Spotkało Ją też wyróżnienie, bo oto mo-
gła wpiąć znaczek Rotary, kandydatowi do klubu wstępującemu 
właśnie w tym dniu.
Oczywiście rozmawialiśmy też o kolejnej konferencji ROTARY-
-UNESCO o czym napiszę pewnie w osobnej informacji. Spo-
tkanie udowodniło nam naocznie jak ważne są kontakty między-
klubowe, jak ważne jest odpowiedzialne traktowanie partnerów 
i oczywiście osobiste związki poparte sympatią i przyjaźnią. To 
właśnie jest podstawą Rotary i tylko to umożliwia rozwój naszej 
organizacji.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

Fo
t. 

z 
ar

ch
. A

nn
y 

K
ac

zm
ar

cz
yk

, R
C

 Z
am

oś
ć 

O
rd

yn
ac

ki

|   Z ŻYCIA KLUBÓW

Fot. z arch. Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki

W maju 2022 roku Rotary Club Sapri-Golfo 
di Policastro D-2101 (południowe Włochy) 

zdecydował o wysłaniu pomocy dla Ukrainy. Plan 
był jednak bardziej złożony. Autokar, którym przyje-
chały dary miał zabrać uchodźców przebywających 
już w Polsce. W tym celu, w imieniu Prezydent RC 
Sapri-Golfo di Policastro Vicenzo Casale, Giovanna 
Tripari nawiązała kontakt z RC Zamość Ordynacki.
Byliśmy już wtedy po wyekspediowaniu znacznej 
grupy uchodźców do Szwecji, Polski i innych kra-
jów. Postanowiliśmy więc zatrzymać transport 
w Krakowie wiedząc, że tam jest wiele osób mają-
cych zamiar pojechać dalej w świat. Tu okazała się 
nieocenioną pomoc Niny Modelskiej-Zielonka (RC 
Kraków Zamek Niepołomice).
Dary zostały odebrane i natychmiast przesłane na 
Ukrainę, a wśród uchodźców zebrano grupę około 40 osób. Wy-
jazd był świetnie zorganizowany, RC Sapri-Golfo di Policastro 
przysłał lekarza i doskonale wyposażył autokar.
Po jakimś czasie, w czerwcu, postanowiliśmy odwiedzić RC 
Sapri-Golfo di Policastro, by podziękować za całą akcję i dowie-
dzieć się o dalszych losach uchodźców. Byliśmy wspaniale przy-
jęci, a kulminacyjnym momentem było spotkanie z całym klu-
bem. Nie skończyło się na wymianie proporców. RC Sapri-Golfo 
di Policastro zaproponował nam podpisanie umowy o dalszej 
współpracy i taka umowa już funkcjonuje.
Przekazaliśmy podziękowanie za pomoc dla Ukrainy, a Giovan-
na Tripari obdarowana została pięknym aniołem autorstwa na-

szej koleżanki z RC Chełm Agnieszki Grzywaczewskiej. To wła-
śnie Giovanna była duszą całego przedsięwzięcia i aniołem dla 
ukraińskich gości!
Moja relacja wymaga też sprawozdania o osobach z Ukrainy bę-
dących w Sapri. Część z nich postanowiła wrócić do domu bądź 
wyjechała do rodzin w innych krajach. Ponad połowa jednak zo-
stała, uczą się języka, pracują, a dzieci chodzą do szkół. Tak więc 
powoli wpisują się w miejscowe okoliczności i pewnie zostaną 
tam może na zawsze.
Entuzjastyczne, bezinteresowne i skuteczne działanie. To wła-
śnie siła Rotary!
Anna Kaczmarczyk, RC Zamość Ordynacki

Polscy Rotarianie odwiedzili Włochy

Polsko-włoska współpraca na rzecz pomocy dla Ukrainy

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKI

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKI
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Giovanna Tripari obdarowana została pięknym aniołem autorstwa naszej koleżanki 
z RC Chełm Agnieszki Grzywaczewskiej

Podczas pobytu w Urbino mieliśmy okazję  podziękować za organizację 
transportu darów dla Ukrainy całemu RC Urbino



RC Urbino (Włochy) prawie 10 lat 
temu zainicjował spotkania rota-

rian z miast wpisanych na Listę Dzie-
dzictwa UNESCO. Pretekstem do wza-
jemnych odwiedzin były konferencje 
naukowe dotyczące ochrony zabytków 
i miejsc zabytkowych. Każda miała inny 
temat i odbywała się w innym miejscu 
zgodnie z naszą rotacyjną zasadą. Pierw-
sza w 2013 r w Urbino, później 2015 – 
Stambuł, kolejno – 2015 Florencja i 2019 
Zamość. Tu właśnie zdecydowano by 
następna, w roku 2021 odbyła się w Sienie. Niestety czas pande-
mii, który dotknął szczególnie Włochy uniemożliwił organizację 
konferencji. Teraz są jednak optymistyczne wieści. W dniach 
14-16 kwietnia 2023 roku odbędzie się Konferencja w Sienie.
Tym razem organizację konferencji przyjęły na siebie RC 
Chiusi-Chianciano-Montepulciano i RC Siena. Główna kwate-
ra będzie w Sienie, a kolejne etapy 3-dniowej konferencji odby-
wać się będą także w Montepulciano, Pienzy, San Gimignano. 
Tematem będzie najprawdopodobniej wymiana doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem miast zabytkowych w obli-
czu natłoku turystów. Problemy takie dotykają atrakcyjnych 

miejsc w sposób szczególny, nie tylko 
we Włoszech, ale i w innych państwach 
europejskich. Szczegóły konferen-
cji mają być sprecyzowane jesienią, 
a o tym dowiedzieliśmy się odwiedza-
jąc naszych przyjaciół z RC Siena i RC 
Chiusi- Chianciano-Montepulciano.
Spotkaliśmy więc Roberto Imperato 
(RC Urbino), który osobiście zajmuje 
się przygotowaniem konferencji, roz-
mawialiśmy z past prezydentem RC 
Chiusi-Chianciano-Montepulciano Fa-

bio Fiorini będącym gospodarzem projektu.
Tu także spotkały nas słowa uznania i pochwały za przeprowa-
dzenie konferencji Rotary-UNESCO w Zamościu. Nasi ówcze-
śni goście wspominają dobrą organizację pobytu, piękny Za-
mość, ciekawą konferencją, a w szczególności naszą gościnność.
Piszemy o tym wszystkim głównie by zainteresować kolegów 
z miast Listy Dziedzictwa – Warszawy, Krakowa i Torunia. By-
łoby wspaniale większą ekipą pojechać do Sieny, by przekazać 
także naszą wizję związaną z tematem konferencji.
Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski,
RC Zamość Ordynacki
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Fot. z arch. Anny Kaczmarczyk i Włodzimierza Bentkowskiego, RC 
Zamość Ordynacki

W dniach 26-28 września 2022 r. Rotary Club 
Poznań gościł przedstawicieli zaprzyjaź-

nionych klubów z Dystryktu 6250 ze stanu Wiscon-
sin w USA, w ramach projektu Rotary Friendship 
Exchange 2022.
Podczas tradycyjnego poniedziałkowego spotka-
nia członków przedstawiliśmy prowadzone przez 
nasze kluby projekty oraz rozmawialiśmy o możli-
wościach współpracy międzynarodowej, podsumo-
wując wieczór uroczystą kolacją opartą na kuchni 
poznańskiej. Ponadto spędziliśmy aktywnie czas, 
zwiedzając wspólnie miasto poznańską „bimbą”, 
poznając historię początków Państwa Polskiego 
i Ostrowa Tumskiego, spacerowaliśmy po Starym 
Rynku oraz zajadaliśmy się rogalami świętomar-
cińskimi, które zostały wykonane przez nas własnoręcznie w Ro-
galowym Muzeum Poznania. Zwieńczeniem pobytu gości z Wi-
sconsin był koncert niezwykle uzdolnionego 13-letniego pianisty 
Filipa Kaucha, który od kilku lat jest pod opieką naszego klubu.
Dużym zainteresowaniem naszych gości cieszył się temat po-
mocy Ukrainie w trakcie trwającej rosyjskiej inwazji wojskowej 
na ten kraj. Przedstawiliśmy projekty Rotary Club Poznań, które 
mają na celu nieść pomoc mieszkańcom Ukrainy na terenie ich 
kraju (pomoc medyczna), jak i uchodźcom, którzy całymi rodzi-
nami osiedli w Poznaniu (np. letnie półkolonie integracyjne dla 
dzieci). Rozważaliśmy także inne aktualne i przyszłe przedsię-
wzięcia pomocowe dla Ukrainy i Ukraińców.

Nasi goście zainteresowali się również globalnym grantem dla 
fundacji Złotowianka, obejmującym zakup urządzeń do rehabi-
litacji dzieci niepełnosprawnych. Fundacja Złotowianka zajmu-
je się na co dzień setkami dzieci z całej Polski, które potrzebują 
specjalistycznej opieki przy wykorzystaniu zaawansowanego 
sprzętu.
Dziękując naszym gościom za ich przyjacielską wizytę wierzy-
my w dalszą owocną współpracę i częstsze kontakty między na-
szymi klubami.
Koordynatorem projektu wymiany ze strony Rotary Club Po-
znań była Patrycja Masiarek.
Patrycja Masiarek, RC Poznań

Zapowiedź Konferencji w Sienie

Goście z Wisconsin z wizytą w Poznaniu

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKI

RC POZNAŃ

Średniowieczne wieże San Gimignano

Rotarianie z Wisconsin podczas wizyty w Rogalowym Muzeum Poznania samodzielnie 
wykonali rogale świętomarcińskie
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W dniu 12 listopada w Opatowie, pod hasłem Święta Młode-
go Wina odbyła się Wielka Aukcja Charytatywna na rzecz 

podopiecznych Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Wydarzenie 
zorganizowane było z wielkim zaangażowaniem Rotarian z RC 
Kielce i RC Opatów i zgromadziło prawie 170 uczestników w Ho-
telu „Miodowy Młyn” w Opatowie. Na aukcję wystawiono kilka-
dziesiąt przedmiotów, biżuterii, obrazów, szkła artystycznego.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Pierwsza część aukcji 
zaczęła się ok. 19.00. Na godzinę 20.00 zaplanowany był koncert 
Gwiazdy Wieczoru – Muńka Staszczyka i Przyjaciół. O godzinie 
19:50 na sali zaległa cisza…… na licytację wystawiono złoty, wy-
sadzany brylantami zegarek damski marki ROLEX. Był to dar 
Papieża Franciszka dla Siostry Chmielewskiej. Na sali licytowa-
ło go 2 uczestników. Po kilku minutach został nabyty za 30000 
zł. A potem Muniek zagrał wspaniały koncert. Po koncercie od-
była się druga część licytacji i zagrał kolejny zespół -weterani 
polskiej muzyki, zespół Babsztyl.

Dziękuję organizatorom, zwłaszcza Adamowi Hanuszkiewiczo-
wi, Grzegorzowi Brzostowiczowi (mistrzowi licytacji), Magdzie 
Zając i Rotarianom z Kielc i Opatowa.
Po posumowaniu aukcji- zebrano dla ośrodków Siostry Chmie-
lewskiej 61 000 zł. Wśród uczestników byli też członkowie Ko-
mitetu Polska Izrael, z szefową Anią Stawikowską.
Jacek Telenga, RC Lublin Centrum
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Nasza wizyta w RC Bourgogne-Chalon-Niepce we Francji to 
pokłosie ubiegłorocznej wizyty rotarian z RC Bourgogne-

-Chalon-Niepce (RC B-Ch-N) w Polsce, a konkretnie w Warsza-
wie w październiku 2021 roku, podczas której braliśmy wspólnie 
udział w koncertach XVIII Konkursu Chopinowskiego.
W Chalon-sur-Saone byliśmy od 27 do 30 czerwca 2022 r. Głów-
nym celem naszej wizyty był udział w uroczystym przekazaniu 
służby prezydenckiej. Wtedy zostali też przedstawieni członko-
wie zarządów kadencji 2021-2022 i 2022-2023 oraz prezydent-
-nominat na rok 2023-2024. Osiągnięcia RC B-Ch-N, to głównie 
stypendia ufundowane zdolnym a niezamożnym uczniom liceów 
z Chalon-sur-Saone we współpracy z merostwem tego miasta 
oraz udział w składkach dystryktu 1750 i RI na rzecz Ukrainy i na 
potrzeby ludności krajów afrykańskich. Przedstawiono główne 
cele Prezydent RI (Jenifer Jones) na rok rotariański 2022-2023, 
a mianowicie: zwiększenie członkostwa kobiet i osób poniżej 40. 
roku życia w klubach rotariańskich oraz zapowiedziano przygoto-
wanie planu działalności klubu na kadencję 2022-2023. Serdecz-
nymi podziękowaniami zostali objęci partnerzy oficerów klubu za 
ich udział w pracach klubu i wspieranie swoich partnerów. Szcze-
gólnie ciepło powitano gubernatora Dystryktu 1750 (Bourgogne-
-Champagne), a także nas i dziękowano za przyjazd oraz udział 
w uroczystości.
Celem naszej obecności było nie tylko samo uczestnictwo, ale 
przede wszystkim przypomnienie o tym, że w roku 1993 właśnie 
ten klub francuski był m.in. klubem wprowadzającym RC Puła-
wy (razem z dwoma innymi klubami, a mianowicie: RC Lublin 
i RC Munchenbuchsee Bern) do Rotary International. W kolej-
nych latach nasz klub dzięki współpracy z ww. klubami zrealizo-
wał matching-grant dla Oddziału Ortopedycznego w Puławach 
(zakup sprzętu do operacji), następnie – grant na zakup kuchni 
(tzw. czystej i brudnej) dla Hospicjum w Puławach oraz otrzymał 
bezpłatnie mammograf dla puławskiego szpitala, leki oraz sprzęt 
medyczny i wyposażenie szpitalne (w roku 1995 ocenione na po-

nad 2 mln zł), a także nowe ubrania ze zlikwidowanego we Francji 
magazynu oraz 1 500 podręczników w języku francuskim do róż-
nych przedmiotów szkolnych. Leki i sprzęt zostały przekazane do 
szpitali w Puławach, w Lublinie i w Kraśniku, ubrania – ubogim 
rodzinom w Puławach i okolicy, a książki – do puławskich szkół, 
gdzie uczono języka francuskiego oraz do 2 bibliotek: miejskiej 
i pedagogicznej.
Swoją obecnością chcieliśmy też przypomnieć o naszej wdzięcz-
nej pamięci za tę współpracę i długoletnią przyjaźń oraz zaprosić 
do udziału na uroczystość XXX-lecia naszego klubu, które będzie-
my świętować w październiku 2023 roku a także porozmawiać 
o przyjęciu projektu dalszej współpracy.
W wolnym czasie zwiedzaliśmy zabytki architektoniczne Bur-
gundii (m.in. w Tournus – opactwo benedyktynów z 11.wie-
ku), Hospicjum w Beaune, muzeum Josepha Nicephora Niep-
ce’a (JNN) w Chalon-sur-Saone i byliśmy w domu, w którym się 
urodził i zrobił, metodą heliografii, najstarsze, znane dziś na świe-
cie jako pierwsze zdjęcie. I tu dowiedzieliśmy się, że Louis Jacqu-
es Daguerre był uczniem Josepha Nicephora Niepce’a – który od 
roku 1839 uznany został powszechnie za odkrywcę fotografii (stąd 
słynne późniejsze dagerotypy). To był wspaniały rotariański czas, 
który mamy nadzieję zaowocuje nawiązaniem wspaniałej współ-
pracy. Krystyna Wilczyńska-Ciemięga, RC Puławy

Aukcja Charytatywna w Opatowie

Wizyta we Francji

RC OPATÓW

RC PUŁAWY

Celem naszej obecności było także przypomnienie o tym, że w roku 
1993 właśnie ten klub francuski był m. in. klubem wprowadzającym RC 
Puławy do Rotary International

Po podsumowaniu aukcji- zebrano dla ośrodków Siostry Chmielewskiej 
61 000 zł
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Nazywam się Malwina Aleksander 
i mam 33 lata. Jestem absolwentką 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu 
wydziału instrumentalnego na 
skrzypcach u dr. Jacka Ropskiego. 
Jestem szczęśliwą żoną oraz matką 
2-letniego syna.

Wymianę odbyłam w latach 2004/2005, 
w mieście Syracuse w stanie Nowy Jork. 
To był jeszcze odległy świat. Żeby połą-
czyć się z internetem, trzeba było pod-
łączyć do komputera kabel od telefonu. 
Rzadko to robiliśmy, bo wtedy były to 
jeszcze wysokie koszty. 
Kiedy zaczęłam naukę w amerykańskiej 
szkole, ludzie z dużym zaciekawieniem 
pytali mnie skąd jestem. Niektórzy my-
lili „Poland” z „Holand”, niektórzy nie 
wiedzieli, gdzie ten kraj w ogóle leży, inni 
mówili, że mają polskie korzenie i obcho-
dzą święta Bożego Narodzenia tak jak my 
i kochają pierogi.
Tych bardziej nieświadomych udało mi 
się nawet nabrać na to, że w Polsce nie 
mamy samochodów tylko jeździmy kon-
no. Z czasem wszyscy wiedzieli skąd je-
stem, a ja miałam okazję jeszcze mocniej 
przyjrzeć się moim korzeniom, by móc 
odpowiedzieć na pytania moich kole-
gów. W jadalni szkoły były wywieszone 
pod sufitem wszystkie flagi narodowości 
uczniów, którzy uczęszczali do tej szko-
ły. Ja byłam pierwszą Polką i miałam ten 
zaszczyt uczestniczyć w zawieszeniu 
Polskiej flagi. Przyjęła mnie cudowna 
rodzina, która pokochała mnie jak swo-
je dziecko. Do dziś do siebie dzwonimy 
i uczestniczymy w ważnych momentach 
naszego życia. Ja byłam na ślubie ich cór-

ki w Stanach Zjednoczonych, oni przyje-
chali na mój ślub. I to nie była jedyna wi-
zyta u nas w Polsce. Niesamowite było dla 
mnie to, mogłam wybrać przedmioty, któ-
rych chciałabym się uczyć. Jednym z nich 
był taniec. To było jak spełnienie marzeń! 
Uczyć się tego, co kocham i to jeszcze jako 
„pełnowartościowy” przedmiot.
Od tego wszystko się zaczęło. Uczyłam się 
tam musical dance, stepowania, klasyki. 
Jeżdżąc na wycieczki do Nowego Jorku 
miałam możliwość oglądania musicali na 
Broadway ‘u. To jakość, jakiej nie da się 
opisać. Po powrocie do Polski dużo treno-
wałam. Chodziłam do trzech szkół tańca 
jednocześnie. Na początku studiów (2009 
r.) spotkałyśmy się z przyjaciółkami ze 
szkoły (Joanną Kurzyńską oraz Magdale-
ną Zawartko) i zgodnie z pomysłem jednej 
z nich (Magdaleny), postanowiliśmy za-
łożyć naszą szkołę musicalową - powołać 
do życia Młodzieżową Akademię Musi-
calową (MAM). Właśnie tam stawiałam 
pierwsze kroki jako instruktor. Począt-
kowo była to tylko pasja. Nie można tego 
było nazywać pracą. Jednocześnie dora-
białam jako kelnerka, opiekunka, pomoc 
sprzątająca. Z czasem zaczęłam się szko-
lić. Warsztaty za warsztatami. Do naszej 
szkoły co roku przychodziło 100% więcej 
osób.
Dziś z jednej grupy liczącej 15 osób, zaczę-
liśmy 14 sezon Młodzieżowej Akademii 
Musicalowej, gdzie uczęszcza ponad 300 
osób od 2 roku życia po dorosłych senio-
rów w eleganckim wieku. Co roku wysta-
wiamy spektakle musicalowe z orkiestrą 
na żywo na największych scenach Wro-
cławia (Opera, Hala Stulecia, Narodowe 

Forum Muzyki, Teatr Muzyczny Capitol, 
Impart, Scena ATM na Bielanach Wro-
cławskich, scena na rynku). Tu ogromny 
ukłon i podziękowania dla Miasta Wro-
cławia oraz Prezydenta Jacka Sutryka, 
który od lat nas wspiera i kibicuje naszym 
działaniom oraz dla Stowarzyszenia Dol-
nośląskie Towarzystwo Muzyczne, pod 
którego skrzydłami rozwijamy się od sa-
mego początku. Bez Ich pomocy i wiary 
w to, co robimy, nie byłoby nas tu, gdzie 
jesteśmy dzisiaj.
W naszej szkole dajemy możliwość speł-
nienia marzeń ludzi w każdym wieku. 
Marzenia o scenie, tańcu, śpiewaniu stają 
się realne. Proszę mi wierzyć, że szlifo-
wanie materiału i techniki przez cały rok 
i potem występ na scenie to wielkie prze-
życie. I leży dość daleko od granicy nasze-
go komfortu. Nawet mojej Mamie „kaza-
łam” tego doświadczyć. Kiedyś mówiła 
do mnie „zagraj coś, nie wstydź się…”. Nie 
zapomnę jej emocji, kiedy stała za kur-
tyną gotowa do wyjścia na scenę. Chyba 
wtedy zrozumiała, że występowanie liczy 
się z tremą i jest przeżyciem. W tym roku 
naukę w MAM-ie zaczął również mój syn.
Nie jesteśmy szkołą produkującą gwiaz-
dy, ale miejscem, gdzie każdy może zaj-
rzeć w głąb siebie. Pracujemy pewnością 
siebie, świadomością ciała i głosu. Ma 
to pomóc w życiu codziennym, by wyjść 
i chociaż wygłosić referat, zrobić przemo-
wę na jubileuszu Babci lub głośno i wy-
raźnie poprosić o rękę kobietę swojego 
życia. Zmierzyć się z granicami swojego 
komfortu i może zobaczyć co jest o krok 
dalej. U nas uczestnicy poznają samych 
siebie oraz inne bratnie dusze, wychodzą 

To było jak spełnienie marzeń
|   WYMIANA MŁODZIEŻOWA ROTARY

Niesamowite było dla mnie to, mogłam wybrać przedmioty, których chciałabym się uczyć. Jednym 
z nich był taniec
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z pięknymi przyjaźniami na całe życie.
Są też osoby, które obierają taką ścieżkę 
na życie. Dzięki współpracy z prestiżową 
szkołą musicalową Millenium Perfor-
ming Arts w Londynie daliśmy szansę 
kilku osobom by skończyły taką wyjątko-
wą uczelnię, po której mogą spróbować 
swoich sił na wielkich scenach musicalo-
wych. Mamy też sporo studentów sztuki 
musicalowej w Polsce.
Ja dzięki obraniu ścieżki mojego życia 
jako instruktor odnalazłam swoje po-
wołanie. Uszczęśliwia mnie ta praca. 
Kocham ją. Oprócz prowadzenia zajęć 
w MAMie założyłam swój zespół tanecz-

ny o nazwie „MOVE do mnie”, organizuję 
warsztaty mentalno-ruchowe z czoło-
wymi instruktorami z Polski, prowadzę 
warsztaty za granicą (m.in. Monachium, 
Berlin). W 2021 roku w wieku 32 lat zo-
stałam utytułowana honorową odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Wymiana młodzieżowa Rotary to przeży-
cie mocno kształtujące naszą osobowość. 
Doświadczenie wymiany daje nam per-
spektywę patrzenia na ludzi bez ocenia-
nia. Akceptujemy ich inność. Wyciągamy 
z tego wnioski. Skupiamy się na koloro-
waniu swojego życia, zamiast tracić czas 
na ocenianie innych.

Co mi dała wymiana? Poszerzyłam ho-
ryzonty marzeń i wiary w ich spełnienie. 
Nauczyłam się, że wielkie cele osiąga się 
małymi kroczkami. Nauczyłam się tole-
rancji do inności, co pomaga mi w życiu 
we wdzięczności.
Wymiana dała mi większą wiarę w moje 
możliwości. Dała mi wspaniałych przy-
jaciół i rodzinę, którzy nimi zostaną bez 
znaczenia ich lat minie.
Z całego serca dziękuję mojej Rodzinie 
oraz Rotary Club Wrocław za to, że mo-
głam przeżyć podróż mojego życia.
Malwina Aleksander
FB: Malwa Aleksander, www.mam-musical.pl, Foto: AQQ.media

Mam na imię Piotr Wiszniewski 
i 15 lat temu miałem możliwość 
wzięcia udziału w wymianie 
młodzieżowej Rotary do USA. 

Dziś mieszkam w Los Angeles, gdzie wła-
śnie zaczynam nową prace jako Brand 
Director w globalnej siedzibie Google. 
A przez ostatnie 8 lat pracowałem w Nike, 
gdzie jako Digital Marketing Director, 
odpowiadałem za kampanie reklamowe 
i wprowadzaniem nowych innowacji do 
firmy. Podczas tego czasu miałem możli-
wość spróbowania życia w różnych czę-
ściach świata - od Londynu, przez Shang-
hai, i z powrotem do USA. Mogę szczerze 
powiedzieć, że gdyby nie wymiana, to ni-
gdy nie odważyłbym się zamieszkać w ob-
cym kraju i na pewno nie osiągnąłbym ta-
kiego sukcesu zawodowego.

Najważniejsza podróż w życiu
Chyba wszyscy możemy się zgodzić na 
to ze podróże kształcą. Gdy opuszczamy 

dom, nawet jeśli na krótką wycieczkę, 
dowiadujemy się o tym, że ludzie nie są 
monolityczni - mowa, jedzenie, sposób 
spędzania czasu, system wartości - są róż-
ne. To dodaje nam szacunku dla innych - 
od każdego możemy się czegoś nauczyć. 
To, co inne jest w wymianie, to że nasza 
podróż jest też nową rzeczywistością na-
szego życia. Wchodzimy w nowe środo-
wiska, nowe społeczności, nowe rodziny 
- do czyjegoś domu. To sprawia że musi-
my nabrać odwagi, znaleźć się w nowych 
sytuacjach, gdzie jesteśmy się poza strefą 
własnego komfortu. To właśnie w tych 
momentach kształtuje się nam charakter, 
rośniemy w moc.

Poznawanie siebie
Oprócz poznawania innych kultur, wy-
miana młodzieżowa Rotary pomaga nam 
również poznać lepiej samych siebie. 
Mimo to, że nowe środowisko przyjmu-
je Cię z otwartymi ramionami i szybko 
poznajesz nowych znajomych, znajdą 
się momenty, kiedy na chwile jesteś sam, 
z dala od bliskich przyjaciół lub rodziny. 
Te chwile dają możliwość zastanowienia 
się nad sobą. Kim jestem, kim chce być 
i z jakiej strony przedstawię się w nowym 
środowisku.
Ponieważ w ramach wymiany młodzieżo-
wej, dzielimy się swoją kulturą. Daje nam 
to również możliwość zastanowienia się 
nad tym skąd pochodzimy, pomyślenia 
o naszych tradycjach, języku i historii. 
I to również dodaje nam nowego sza-
cunku. Na przykład - przed wyjazdem do 
USA, niewystarczająco zastanawiałem 
się nad tym jak barwna i bogata jest hi-
storia Polski - było to dla mnie oczywiste. 
Natomiast opowiadając o niej mojej Host 
Rodzinie w USA, widziałem jak wielkie 
wrażenie robiło to na nich.
Wymiana młodzieżowa Rotary to jeden 
z najważniejszych, najbardziej przeło-
mowych momentów mojego życia. To 
okres, który wiele nauczył mnie o świecie, 
innych kulturach, jak i o sobie. Jestem 
bardzo wdzięczny klubowi RC Wrocław 
za ta wyjątkową przygodę. Motto Service 
Above Self, pozostaje zawsze blisko mego 
serca i cieszę się ze dziś po latach, wciąż 
mogę być częścią globalnej rodziny Rota-
ry - teraz w Rotary Club of Hollywood.
Piotr Wiszniewski, Rotary Club of 
Hollywood

|   WYMIANA MŁODZIEŻOWA ROTARY

Wymiana zmieniła moje życie

„Podczas wymiany miałem okazje grać 
w drużynie footballu amerykańskiego. 
Wspaniałe wspomnienia” - Piotr Wiszniewski Fo
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|   Z ŻYCIA KLUBÓW

Na początku października krakow-
ski Rotaract zorganizował zaję-

cia dla dzieci z Ukrainy, we współpracy 
z Fundacją AYA i świetlicą PUNKT. Wraz 
z Rotary Kraków-Wawel pracę z funda-
cją rozpoczęliśmy już w wakacje – wspo-
mogliśmy organizację wyjścia młodzie-
ży do muzeum Rynek Podziemny, oraz 
wycieczki statkiem po Wiśle do Tyńca. 
Następnym krokiem był nasz własny 
pomysł na projekt. Postanowiliśmy zor-
ganizować dla młodzieży popołudnie 
łączące technologię i ruch, poprzez udo-
stępnienie im urządzeń VR oraz mat ta-
necznych do zabaw ruchowych i popro-
wadzenie zajęć z tych dziedzin.
Do realizacji tej idei zaprosiliśmy ze-
wnętrznych partnerów. Na nasz apel od-
powiedziały 2 wspaniałe Polskie firmy, 
GameFormatic S.A. oraz L-TEK Maty-ta-
neczne.pl, które zaopatrzyły nas w sprzęt 
potrzebny do realizacji akcji. Zachęcamy 
do przeczytania notki na końcu tego ar-

tykułu oraz do wsparcia naszych sponso-
rów, szczególnie że ich produkty są krajo-
we i wpisują się w obecne trendy rozwoju 
technologii. 
Dzień projektu poprzedzony był sporą 
ilością planowania logistycznego. Mu-
sieliśmy zrozumieć co mamy na miejscu 
w świetlicy, a co będzie nam potrzebne 
do obsługi mat i VR’u, żeby dzieciaki 
miały bezproblemowy dostęp do sprzę-
tu od sponsorów. Po ogarnięciu wszyst-
kich kabli, komputerów, monitorów, za-
silaczy i innych gadżetów w tym samych 
gogli i mat tanecznych, wyruszyliśmy do 
świetlicy. 
Młodzież zaczęła się schodzić jeszcze za-
nim rozłożyliśmy cały sprzęt i z niecier-
piwością czekała na zielone światło aby 
zacząć zabawę. Do urządzeń ustawiały się 
kolejki, każdy chciał spróbować zatańczyć 
na macie do hitów starych i nowych, jak 
też wejść w świat wirtualny, gdzie można 
było pobawić się przy grach muzycznych 

Komputer i ruch – Rotaract i PUNKT

Do urządzeń ustawiały się kolejki, każdy chciał spróbować zatańczyć na macie do hitów starych 
i nowych a także wejść w świat wirtualny Fo
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i symulatorach. Do zabawy dołączyli też 
niektórzy rodzice, wszak aktywność fi-
zyczna jest wskazana w każdym wieku. 
Dzieci miały okazje udowodnić rodzicom, 
że od teraz „gram na komputerze” nie 
musi wcale oznaczać braku aktywności fi-
zycznej. Zajęcia przeciągneły się powyżej 

wyznaczonego czasu, ponieważ dzieci nie 
chciały kończyć zabawy, a widząc jakie 
wzięcie miał nasz pomysł, nam też się nie 
paliło do zakończenia popołudnia.
Dzięki nawiązanej współpracy młodzież 
(i nie tylko młodzież) w świetlicy ŚWIT 
może od teraz codziennie tańczyć do ryt-

mu, ponieważ maty L-tek zostały u nich 
na stałe. W planach mamy organizację 
pełnowymiarowych zawodów na matach, 
zaczynamy już poszukiwanie sponsorów 
na fajne nagrody dla młodzieży. 
Jagoda Zmarz i Weronika Forc,
Rotaract Klub Kraków-Wawel 

RAC POLSKA

Rotaract European Meeting 
w Dublinie

W dniach 20-23 października 2022 roku 
15-osobowa reprezentacja z polskiego 
Rotaraktu uczestniczyła w Rotaract Eu-
ropean Meeting w Dublinie. Członkowie 
klubów RAC Szczecin, RAC Warszawa, 
RAC Warsaw City, RAC Warszawa Fryde-
ryk Chopin i RAC Warszawa Victory mieli 
okazję nie tylko zwiedzić kawałek Irlan-
dii, ale także nawiązać znajomości z inny-
mi spośród niemalże 400 Rotaraktorów 
z Europy i świata.
Dziękujemy organizatorom REM Dublin 
2022 i już niedługo widzimy się na REM 
Gent 2023 i EUCO Milano.
RAC Polska
Źródło: https://www.facebook.com/RotaractDistrict2231

RAC ŁÓDŹ FABRYKA

Kup kartkę i pomóż seniorom

Rotaract Łódź Fabryka zaprasza do kupo-
wania rotariańskich kartek świątecznych.
Kochani, kupujemy w sklepach, na jar-
markach świątecznych rożne ozdoby, ma-
gnesy itp.  Teraz macie niezwykłą okazję, 
aby zamówić takie karteczki świątecz-
ne za 10 zł jako pamiątkę albo by złożyć 
życzenia swoim przyjaciołom. Kartki 
można zamówić pisząc na adres email: 
rotaractlodzfabryka@gmail.com. Środki 
ze sprzedaży zostaną przeznaczone na 
zakup żywności bielizny i odzieży dla se-
niorów.  Serdecznie zapraszamy.
RAC Łódź Fabryka
Źródło: https://www.facebook.com/RotaractLodzFabryka

RAC WARSZAWA 
FRYDERYK CHOPIN

Paczki świąteczne dla 
Powstańców Warszawskich

My, młodzi mieszkańcy Warszawy, człon-
kowie klubu Rotaract Warszawa Fryde-
ryk Chopin, organizują we współpracy ze 
Związkiem Powstańców Warszawskich 
cykliczną akcję  pod nazwą „Młodzi Boha-
terom”. Z okazji Bożego Narodzenia oso-
biście odwiedzamy naszych Bohaterów. 
Już po raz 8 będziemy składać naszym 
bohaterom świąteczne życzenia i przeka-
żemy im paczki prosto od świętego Miko-
łaja.
Serdecznie zachęcamy do wsparcia bu-
dżetu naszej corocznej akcji. Wartość jed-
nej paczki to około 150 PLN, a tegoroczna 
edycja przewiduje odwiedzenie 22 po-
wstańców warszawskich. Link do zbiórki: 
https://zrzutka.pl/bkumsm.
RAC Warszawa Fryderyk Chopin
Źródło: https://www.facebook.com/racwarsawchopin

L-TEK maty-taneczne.pl to rodzinna firma 
z Wadowic, która od 17 lat projektuje i produ-
kuje maty taneczne, wykorzystywane przez 
pasjonatów rytmicznych gier muzycznych 
i domowego fitness na całym świecie. Głów-
ną ideą firmy jest motywowanie i zachęcanie 
do ruchu oraz dbania o zdrowie, nawet gdy 

nie możemy wyjść z domu. Maty taneczne, poprzez zabawę, 
angażują nasze ciało i umysł, niezależnie od wieku, dzięki cze-
mu stają się coraz bardziej popularne jako narzędzie do ak-
tywizacji seniorów. Za każdą stworzoną matą taneczną stoi 
czterdziestu zgranych pracowników i zielona energia, która 
razem z naciskiem na wykorzystywanie lokalnych półproduk-
tów wpisuje się w organizacyjne wartości zrównoważonej 

produkcji. W chwili obecnej prowadzimy intensywne badania 
w obszarze wprowadzenia naszych rozwiązań jako urządzeń 
wspierających aktywność seniorów oraz poszukujemy part-
nerów, którzy razem z nami będą chcieli zdobyć ten rynek.

GameFormatic S.A. to polski pro-
ducent i wydawca gier kompute-
rowych, wchodzący w skład Grupy 
Kapitałowej PlayWay. Główny ze-
spół deweloperski specjalizuje się 
w technologii wirtualnej rzeczywi-
stości. Wydawca takich gier jak Car 
Mechanic Simulator VR, Timberman VR oraz Tank Mechanic 
Simulator VR.

Notki prasowe od sponsorów:

Kartki świąteczne czekają na chętnych

Uczestnicy REM w Dublinie
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Jednym z  najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w  biznesie jest rotariański 
„Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora w 1932 r., kiedy poproszo-
no go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując 
sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy 
zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzię-
czała swe ocalenie. „Test 4 pytań” został formalnie przyjęty przez Rotary International w 1943 r., 
a jego autor został Prezydentem Rotary w kadencji 1954/1955.
W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co myślimy, 
mówimy i robimy:

1. Czy to jest prawda?

2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?

3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?

4. Czy będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Test 4 pytań
|   AKTUALNOŚCI

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

1 201 081 201 785 434 999 1649

Kluby Kluby Kluby Kluby

37 050 11 445 18 913 80

Stan na 12 grudnia 2022 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

LISTOPAD 2022

11 Hotel Bristol 
w Warszawie Bal „Orła Białego” Rotary E-club Poland

19 Pałac Konary Bal Andrzejkowy RC Polanica Zdrój

26 Nowa Holandia Charytatywny Bal Andrzejkowy RC Elbląg Centrum

GRUDZIEŃ 2022

10 Wrocław XXII Wigilia Wielu Narodów Spotkanie Wielu Kultur RC Wrocław

10 Regent Warsaw 
Hotel XXVI Gala Charytatywnej Choinki Rotariańskiej RC Warszawa 

City

11 Warszawa Rowerowy Przejazd Mikołajów RC Warszawa 
Fryderyk Chopin

STYCZEŃ 2023

7 Sala bankietowa 
Trzy Korony Puławy Noworoczny Bal Charytatywny RC Puławy

14 Stok Narciarski 
Okrągłe V Zawody Narciarskie Ski Rotary Cup 2023 RC Giżycko

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

RC Sopot 
International

MARZEC 2023

10-12 Grand Hotel Kielce PETS 2023 Dystrykt 2231 Polska

MAJ 2023

12-14 Hotel Mariott
w Szczecinie

Wspólna Konferencja Dystryktów 2231 Polska 
i 1940 Niemcy Dystrykt 2231 Polska



Zarejestruj się jeszcze dzisiaj na   
convention.rotary.org

Odkryjesz nowe sposoby radzenia sobie z najpilniejszymi wyzwaniami świata

podczas Konwencji Rotary International. Znajdziesz narzędzia, zasoby,

i połączenia, aby wywierać wpływ w domu i na całym świecie.

KONWENCJA ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE, AUSTRALIA
27-31 MAJA 2023

WYOBRAŹ SOBIE
MOŻLIWOŚCI


