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Rotary to ogromna i bardzo złożona or-
ganizacja. Obecnie mamy 1,2 miliona 
członków w 35 633 klubach w prawie 
każdym kraju na świecie. Setki tysięcy 
uczestników jest częścią programów 
Rotary, takich jak Rotaract, Interact, 
Youth Exchange, Rotary Youth Le-
adership Awards, Rotary Communi-
ty Corps, Rotary Peace Centres oraz 
wielu lokalnych i wspieranych przez 
Fundację projektów i programów na 
poziomie krajowym, dystryktalnym 
i lokalnym. Nazwa Rotary jest po-
wiązana z niezliczonymi projektami 
każdego roku, od banków krwi, przez 
banki żywności, poprawę warunków 
sanitarnych w szkołach, aż po elimina-
cję polio. Sto trzynaście lat po założe-
niu pierwszego Klubu Rotary, służba 
Rotary dociera dosłownie wszędzie na 
całym świecie.

To, jak służba ta wygląda codziennie, 
co tydzień, może się znacznie różnić 
w zależności od regionu, kraju i Klubu. 
Każdy Klub ma swoją historię, priory-
tety i tożsamość. To dowodzi, że tożsa-
mość Rotarian i cel, który przyświeca 
każdemu Rotarianinowi, będąc podob-
nym, ma wiele odmian. Nie ma w tym 
nic złego, ponieważ Rotary jest z zało-

żenia zdecentralizowaną organizacją, 
mającą na celu umożliwienie każdemu 
Rotarianinowi i  Klubowi Rotary dzia-
łania w sposób, który im najbardziej 
odpowiada.

Jednak różnorodność, która czyni nas 
tak silnymi, może również stanowić 
wyzwanie dla naszej tożsamości jako 
organizacji. Nic dziwnego, że wiele 
osób, które słyszały o Rotary, wciąż 
nie ma pojęcia, co robimy, jak jesteśmy 
zorganizowani i dlaczego w ogóle ist-
niejemy. Nawet wewnątrz Rotary wie-
lu członków nie do końca rozumie jak 
działa cała organizacja, jakie są jej cele 
oraz zakres programów. Wyzwania te 
mają znaczące konsekwencje, nie tylko 
dla możliwości bardziej efektywnego 
działania, ale także dla wizerunku pu-
blicznego, który jest tak istotny dla na-
szej zdolności do służby oraz budowa-
nia członkostwa i partnerstwa.

Kilka lat temu Rotary podjęło poważne 
wysiłki w celu rozwiązania tych pro-
blemów, opracowując narzędzia, któ-
re umocnią nasz wizerunek i markę. 
Dziś używamy tych narzędzi do roz-
wijania publicznej kampanii „Ludzie 
czynu” (People of Action), co pokazuje, 

że Rotary daje każdemu z nas możli-
wość wprowadzania zmian na lepsze 
w naszych społecznościach i poza nimi. 
W czerwcu ubiegłego roku Między-
narodowa Rada Dyrektorów Rotary 
przegłosowała przyjęcie nowego wi-
zerunku, odzwierciedlającego naszą 
tożsamość i jednolity cel, który łączy 
różnorodność naszej pracy.

Wspólnie widzimy świat, w którym lu-
dzie jednoczą się, by trwale ulepszyć 
świat, swoje społeczności i siebie samych.

Gdziekolwiek mieszkamy, w jakimkol-
wiek języku mówimy i w jakiekolwiek 
działania zaangażowane są nasze Klu-
by, wspólna idea jest taka sama. Wszy-
scy widzimy świat, który może być 
lepszy i który możemy pomóc ulepszać. 
Jesteśmy tutaj, ponieważ Rotary daje 
nam możliwość budowania świata ta-
kiego, jakim chcemy go widzieć i aby 
jednoczyć się i działać poprzez rotariań-
skie: Making a Difference.

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International

Ludzie
czynu
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Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International

Zmieniamy
świat

Przez 60 lat wybór tematu (hasła prze-
wodniego kadencji) był przywilejem, 
a czasami wyzwaniem dla każdego 
Prezydenta. Spojrzenie wstecz na te ha-
sła daje obraz tego w jaki sposób każ-
dy z nich myślał, jaką miał wizję - jak 
postrzegał Rotary, miejsce organizacji 
w świecie i tego co ma nadzieję, że Ro-
tary może osiągnąć. 

Kiedy przyszła moja kolej, aby wy-
brać temat, nie wahałem się. Od razu 
wiedziałem, że naszym tematem w la-
tach 2017-18 będzie “Rotary: Making 
a Difference”. Dla mnie ta mała fraza 
opisuje nie tylko to, co teraz robimy, 
ale także to, do czego dążymy. Chce-
my coś zmienić. Staramy się pomóc, 
wywrzeć wpływ, aby uczynić świat 
trochę lepszym.

Przez ostatnie dwa lata widziałem tak 
wiele sposobów, na które Rotary wła-
śnie to robi. W Kalifornii, po niszczących 
pożarach w ubiegłym roku, widziałem 
Rotarian zmieniających na lepsze życie 
tych, którzy stracili wszystko.

W Gwatemali widziałem, jak życie 
kobiet, które gotowały na otwartym 
ogniu, zmieniły proste piece na drew-
no: nie wdychają już dymu, poświę-
cają mniej czasu na zbieranie drewna 
na opał i używają swoich pieców do 
rozpoczęcia małego biznesu. W Izraelu 
odwiedziłem wspierane przez Rotary 
centrum hiperbaryczne, które poma-
ga pacjentom z uszkodzeniem mózgu 
i udarem wracać do zdrowego, pro-
duktywnego życia. W społecznościach 
na całym świecie Rotarianie wpro-
wadzają zmiany poprzez przesiedle-
nia uchodźców, szczepienia dzieci, za-
pewnienie bezpiecznego zaopatrzenia 
w krew oraz pomoc młodym ludziom 
w nauce i rozwoju.

Na całym świecie byłem częścią pro-
jektu Rotary sadzenia drzew. Teraz 
oczekujemy na ostateczną ich liczb, ale 
z przyjemnością ogłaszam, że znacznie 
przekroczyliśmy nasz pierwotny cel 1,2 
miliona drzew, jedno nowe drzewo na 
Rotarianina. Na całym świecie Rotary 
nadal popiera, pozyskuje fundusze i po-

maga w zwalczaniu polio. W ubiegłym 
roku wirus polio wywołał tylko 22 
przypadki porażenia w zaledwie 2 kra-
jach. Jestem przekonany, że wkrótce 
ta liczba będzie zerowa i rozpoczniemy 
nowy etap w harmonogramie elimina-
cji tej choroby: odliczanie co najmniej 
trzech lat od ostatniego przypadku wi-
rusa, do ogłoszenia świata wolnego od 
polio.

Gdy Juliet i ja wracamy do domu 
w Australii, przywozimy ciepłe wspo-
mnienia z miejsc, które odwiedziliśmy, 
przyjaciół, których zyskaliśmy i dzia-
łań, które widzieliśmy. Dziękuję wam 
wszystkim za wspaniałą pracę, którą 
wykonujecie w duchu idei Rotary: Ma-
king a Difference. 

czerwiec 2018
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Pięćdziesiąt procent populacji świa-
ta jest w wieku  poniżej 30 lat. Ważne 
jest, abyśmy zapytali: Czego chcą mło-
dzi ludzie? Oczywiście każde pokolenie 
musi sobie zadać to pytanie. Jest ono 
również ważne dla Rotary, ponieważ 
nasze Kluby muszą się rozwijać,  jeśli 
chcemy jak najlepiej służyć społeczno-
ściom, które same cały czas się rozwi-
jają i zmieniają.

Ostatnie badanie World Shapers 
Survey, przeprowadzone przez Świa-
towe Forum Ekonomiczne, w którym 
udział wzięło ponad 30 000 osób w wie-
ku poniżej 30 lat z 186 krajów, dostar-
czyło wielu przydatnych spostrzeżeń. 

Większość respondentów uważa, że 
najważniejszymi problemami, z który-
mi musimy się zmierzyć są zmiany kli-
matyczne i konflikty. Cenią także „eko-
system start-up” i przedsiębiorczość, 
jako istotne dla wzmocnienia pozycji 
młodzieży. Są jednak mniej optymi-
styczni, co do tego, czy ich głos będzie 
wysłuchany. Ponad połowa ankieto-
wanych uważa, że opinie młodych lu-
dzi nie są brane pod uwagę przed pod-

jęciem ważnych decyzji w ich krajach. 
(Dobra wiadomość: podczas moich te-
gorocznych podróży do kilkudziesięciu 
krajów, wielu Rotaractorów podzielało 
przekonanie, że liderzy Rotary słuchają 
ich opinii!). 

Oczywistym jest, że młodzi ludzie chcą 
coś zmienić w sprawach ważnych dla 
naszego świata i swoich społeczności. 
Przede wszystkim chcą widzieć rezul-
taty projektów, w które się angażują. 
Dobrym przykładem jest zespół ojca 
z synem - Tulsi i Anila Maharjana, 
członków Rotary Club of Branchburg 
Township, New Jersey. Dzięki dota-
cjom z naszej Fundacji, Tulsi i Anil 
wdrażają w Nepalu mikrokredyty, 
stypendia i projekty budowy domów, 
aby pomóc osobom, które przeżyły 
trzęsienie ziemi w 2015 roku.

Dzięki zmianom wprowadzonym 
w 2016 roku na posiedzeniu Rady 
ds. Prawodawstwa, Kluby mogą te-
raz funkcjonować zgodnie z własnym 
uznaniem. Oznacza to szerszy wybór 
sposobów w jakie odbywają się spo-
tkania.

Korzystając z tej elastyczności, może-
my stworzyć więcej przykładów takich 
jak Anil – były członek e-klubu, który 
dołączył do Klubu Rotary swojego ojca. 
Ponadto chcę nakłonić Was do osobi-
stego zachęcania Rotaractorów, aby 
skorzystali z dostępnej już opcji dołą-
czenia do Klubu Rotary, podczas gdy 
są jeszcze członkami Rotaract. Pomóż-
cie im dowiedzieć się, w jaki sposób na-
sza Fundacja może pomóc im zrealizo-
wać marzenia o zmienianiu świata na 
lepsze!

Podejmując działania dziś, możemy 
utorować drogę ponad 200 000 przy-
szłym liderom Rotary, aby pozosta-
wili dla przyszłych pokoleń spuściznę 
prawdziwych zmian na lepsze.

Jak możemy lepiej zaangażować mło-
dzież w działalność Rotary? Chcę usły-
szeć Wasze pomysły. Piszcie do mnie na 
adres paul.netzel@rotary.org 

| THE ROTARY FOUNDATION

Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Czego chcą 
młodzi
ludzie?

maj 2018
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Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Przed nami
wielkie wyzwania

Trudno uwierzyć, że pierwszy rok dru-
giego stulecia pracy naszej Fundacji  
i moja kadencja Przewodniczącego The 
Rotary Foundation, dobiega końca.

To było niesamowite doświadczenie 
widzieć Rotary i Fundację w akcji, 
podczas podróży po świecie. Inspira-
cją było dostrzeganie pasji i zaangażo-
wania Rotarian, energii i kreatywno-
ści Rotaractorów oraz różnorodności 
projektów i form działalności. Widzia-
łem Rotary zmieniające na lepsze ży-
cie niezliczonych potrzebujących, po-
nieważ Rotarianie są Ludźmi Czynu!

Te doświadczenia potwierdziły moją 
wiarę w przyszłość Rotary i kluczową 
rolę, jaką nasza Fundacja może i musi 
nadal odgrywać, szczególnie, kiedy 
zbliżamy się do naszej ery post-polio.

Jako Rotarianie mamy przed sobą 
wielkie wyzwania i szanse:
•	 Musimy osiągnąć nasz cel, jakim 

jest zwalczanie polio! Proszę włącz-
cie się do kampanii polio - czy to 

przez bezpośrednią darowiznę, 
przez pozyskiwanie funduszy, czy 
przez opowiadanie historii o polio 
za pomocą wybranych mediów.

•	 Musimy rozszerzyć dialog i usta-
lić, jaki wspólny projekt lub pro-
jekty podejmiemy dalej. Myślcie 
odważnie!

•	 Musimy pracować nad przycią-
gnięciem 50 procent światowej po-
pulacji, która ma mniej niż 30 lat. 
Badania stale pokazują, że ci młodzi 
ludzie chcą coś zmieniać i się udzie-
lać. Musimy dalej rozwijać pro-ak-
tywne strategie, aby zaangażować 
Milenialsów i Pokolenie Z. 

•	 Kobiety stanowią 50 procent świa-
towej populacji. Okazuje się, że są 
one kręgosłupem wielu Klubów. 
Musimy zwiększyć zasięg ich dzia-
łania i powitać ich przywództwo na 
każdym szczeblu naszej organizacji.

•	 Więcej Rotarian i Klubów wyma-
ga bliższego kontaktu z Fundacją, 
aby zrozumieć w jaki sposób może 
to pomóc w osiągnięciu wspólnych 
celów.

W tym roku Rotary, zaprosiłem Was 
do podzielenia się ze mną swoimi po-
mysłami. Wielu z was to zrobiło – było 
o tym, jak zebrać więcej funduszy, 
uprościć proces udzielania dotacji, le-
piej zaangażować młodzież, budować 
pokój, ulepszyć nasze członkostwo 
dzięki Fundacji Rotary.

Przedstawiliście swoją gorliwość do 
budowania przyszłości, w której Fun-
dacja będzie miała większy wpływ niż 
kiedykolwiek w swoim drugim stule-
ciu. To dlatego, że jesteście naszą naj-
większą siłą.

Dziękuję za zaszczyt dzielenia tej po-
dróży wspólnie w Wami. 

czerwiec 2018
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Pełnienie służby Gubernatora było dla 
mnie zaszczytem, ale także wielkim 
wyzwaniem. Jak już wcześniej podkre-
ślałem, podczas wywiadu na początku 
mojej kadencji, pojęcie służby jest mi 
szczególnie bliskie bowiem Rotarianie 
stanowią światową wspólnotę osób 
o różnych zawodach, połączonych 
właśnie ideałem służby na rzecz uczy-
nienia świata lepszym, bardziej przy-
jaznym człowiekowi.

W lipcu ubiegłego roku przedstawiłem 
zamierzenia i cele na obecną kadencję. 
Analizując dzisiaj te zadania można 
stwierdzić, że większość tych celów zo-
stała zrealizowana. Sądzę, że do koń-
ca kadencji zostaną one zrealizowane 
w całości. W ostatnim czerwcowym 
liście zdam relację z tego co udało się 
zrobić.

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku 
w Spale odbyła się Konferencja Dys-
tryktu 2231 Rotary International. Była 
to okazja do podsumowania działal-
ności polskiego Rotary zarówno pracy 
w Klubach jak i w Dystrykcie. W wyda-
rzeniu wziął udział gospodarz terenu 
– Bogdan Kącki wójt gminy Inowłódz, 
który opowiedział o historii gminy. 

Przesłanie Prezydenta RI Ian’a Rise-
ley’a przedstawił Past RI Dyrektor 
Giuseppe Viale. W spotkaniu wziął 

udział Dyrektor Rotary International 
PDG Elekt 2018-2020 Piotr Wygnań-
czuk. Byli także Past Gubernatorzy 
Janusz Potępa, Krzysztof Kopyciński, 
Lesław Morawski, Andrzej Ludek i Jan 
Wrana.

Aktualne problemy sądownictwa 
w Polsce zaprezentował sędzia NSA 
prof. Jan Paweł Tarno. O współpracy 
i budowaniu pokoju opowiedział Mark 
Krawczyński. Pracę Komitetów Mię-
dzykrajowych zaprezentował PDG An-
drzej Ludek, a PDG Piotr Wygnańczuk 
zaprosił na Instytut & GETS RI w Wil-
nie (12-16 września 2018 roku).

Młodzi ludzie opowiadali jak Rota-
ry zmieniło ich życie, a o stypendiach 
indywidualnych i programie GOOD 
START opowiedziała Anna Wieczorek. 
PDG Jan Wrana zaprosił Rotarian na 
Konferencję Miast będących siedzi-
bami klubów Rotary, a jednocześnie 
wpisanych na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO, a krótką informację 
o zbliżającej się Konwencji RI w Toron-
to (23- 27 czerwca) przedstawił Mark 
Krawczyński.

Jednym z tematów była młodzież. Ta 
część została poświęcona Programom 
Rotaract i Interact oraz Wymianie 
Młodzieży. Prezentowane były projek-
ty klubowe kierowane do młodzieży, m. 

in. obóz żeglarski - inspiracją pokojową 
i programów ICC, II konferencja poko-
jowa – Interact dla Pokoju – inspiracją 
dla młodzieży oraz Rotaract (Rotaract 
klubem partnerskim Rotary).

Na zakończenie spotkania wspólnie 
z Past RI Dyrektora Giuseppe Viale 
wręczyłem wyróżnienia i podziękowa-
nia. W ramach pokazu talentów odby-
ły się występy młodzieży przebywa-
jącej na wymianie długoterminowej 
w Polsce. W niedzielę pod hasłem Elek-
tro mobilność zmienia świat odbyła się 
prezentacja samochodów elektrycz-
nych (TESLA, BMW, Nissan (e-NV200 
i LEAF)) a także rowerów i skuterów 
elektrycznych.

Podczas tego ostatniego roku dzieliłem 
się swoim doświadczeniem z Klubami 
i Rotarianami w Dystrykcie. Służę 
w Rotary od 1991 roku, więc po 27 
latach mam wręcz obowiązek służe-
nia Klubom w prowadzonej przez nie 
działalności.

Z	rotariańskimi	pozdrowieniami	

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

Drodzy
Rotarianie
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Drodzy	Przyjaciele	
w	Rotary,
w bieżącym nume-
rze znajdziecie mate-
riał z charteru Klubu 
RC Poznań Centrum. 
Ogromnie cieszymy się, 
że powstał nowy Klub 
w Dystrykcie i witamy jego 
członków w rotariańskiej 
rodzinie. W ostatnim cza-
sie powstały także dwa 
nowe Komitety Między-
krajowe: Polska-Turcja i Polska-Tunezja. Gratulujemy 
i życzymy owocnej współpracy między Rotarianami 
z tych krajów. W tym wydaniu piszemy także o otwar-
ciu Banku Mleka Kobiecego w Szczecinie. Zachęcam 
do lektury wywiadu z artystą muzykiem - Michałem 
Sołtanem (z RC Warszawa Żoliborz), który wydał nie-
dawno swoją solową płytę. Wielkimi krokami zbliża się 
Konwencja Rotary International w Toronto i już w ko-
lejnym wydaniu znajdziecie relację z tego wydarzenia. 
We wszystkich sprawach piszcie do nas na adres:
redakcja@rotary.org.pl 
Życzę miłej lektury
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24. Koncert w Muzeum Azji i Pacyfiku, Robert Tondera, RC Warszawa Józefów  
24. Rotariański sukces Zelowskich Dzwonków, Włodzimierz Adamiak,
RC Łódź Centrum 
25. Sprzęt medyczny dla Hospicjum, Jolanta Czemiel, RC Białystok
25. Wybierz życie, Hasan Ciftci, RC Gdańsk Centrum 
25. Gorące serca dla najmłodszych, Marcin Krzemiński, RC Kielce 
25. Rotarianie przekazali defibrylator, RC Puławy 
26. Pomoc dla Iwony, Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław 
26. Zbierali środki dla niewidomych, Jacek Telenga, RC Lublin Centrum 
26. Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum 
27. Owocna współpraca z RC Catania Est, Iwona Leśniewska, Monika 
Rosińska, RC Warszawa Fryderyk Chopin 
27. Rotary dla niepełnosprawnych, vol. 2, Anna M. Roszewska-Szatkowska,
RC Bydgoszcz Stare Miasto 
28. Koncert Charytatywny, Andrzej B. Olszewski, RC Polanica Zdrój 
28. Rotarianie wspierają orkiestrę, Antoni Florczak, RC Janów Lubelski 

FELIETON
29. Bohol na Filipinach, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
30. Zmiany, zmiany, zmiany, Anna Kwoczek-Wadecka, RC Elbląg Centrum 

ROTARACT
31. Młodzież wspiera DKMS, Iga Koprowska, RAC Warszawa Śródmieście
32. Odzież dla mieszkańców, Rafał Tondera, Warszawski RAC
32. Otwarci na świat, Tomasz Żylewicz, RAC Jelenia Góra

INTERACT
33. Pożegnalne spotkanie młodzieży w Spale, Angelika Przeździęk,
RC Warszawa Józefów
34. Grudziądzka młodzież w Szkole Dialogu, Julia Mioduszewska IAC 
Grudziądz Centrum
34. Kartki na Dzień Matki, IAC Jelenia Góra Cieplice
34. Poznawali kulisy koncertu charytatywnego, Jakub Chomko, IAC Białystok

AKTUALNOŚCI
35. Słownik skrótów
35. Kalendarium wydarzeń 
35. Witamy w rodzinie Rotary
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Piotr Wygnańczuk – Dyrektor Elekt Zarządu RI 
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Krzysztof Kopyciński – Past Gubernator 
Janusz Potępa - Past Gubernator
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1] Kanada
6 grudnia 1917 r. statek z amunicją 
zderzył się z innym w porcie Halifax 
w Nowej Szkocji. W ciągu kilku minut 
zapaliło się 3000 ton materiałów 
wybuchowych i wywołało pożar, 
w wyniku którego zginęło prawie 
2000 osób, a 9000 zostało rannych. 
Wiele z tych osób było na brzegu 
lub obserwowało port z okien 
budynków. Przez dekady Nowa 
Szkocja darowała świąteczną 
choinkę w podziękowaniu 
Bostonowi, który zapewnił pomoc 
w radzeniu sobie z następstwami 
tragedii. 

Ten duch sąsiedzkiej troski 
zainspirował Haligonians z sześciu 
klubów Rotary - Dartmouth, 
Dartmouth East, Halifax, Halifax 
Northwest, Halifax Harborside oraz 
Sackville and Area, do odnowienia 
więzi z Rotarianami z Massachusetts 
w Dystrykcie 7930. W 2016 roku 
13-osobowa delegacja odwiedziła 
Boston. 

- Poszliśmy na zapalenie światełek 
na choince i zaprosiliśmy Rotarian 
z Bostonu do Halifaxu na obchody 
stulecia katastrofy i omówienie 
wspólnych projektów - mówił Ron 
Zwaagstra, członek zespołu i były 
Prezydent Klubu Sackville and Area.

W grudniu 2017 roku Kanadyjczycy 
gościli 8 Rotarian z Bostonu. 

- Mamy nadzieję kontynuować 
obustronne wizyty i pracować nad 
projektami w obu miastach - mówił 
Zwaagstra. - Jeśli poznasz daną 
osobę, chętniej będziesz z nią 
pracować.

| ROTARY NA śWIEcIE

Brad Webber

Dookoła świata
Projekty	Rotary	realizowane	na	świecie

Katastrofa z 1917 r. 
w porcie Halifax była 
największą eksplozją, 
spowodowaną przez 
człowieka, aż do 
wybuchu bomby 
atomowej w 1945 r.

1

4
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2] rumunia
Członkowie Rotary Club of Bucharest-Triumph w wyszukanych nakryciach głowy i z pomalowanymi 
twarzami, pozowali do kalendarza, aby zebrać fundusze na leczenie autyzmu. Cosmin Gogu, znany 
rumuński fotograf i grafik, zrobił darmową sesję. Sprzedaż kalendarzy pod hasłem”Making a Difference 
against Autism” z 2018 r. wspomoże Horia Motoi, organizację, która pracuje nad integracją dzieci 
autystycznych ze społeczeństwem, koncentrując się na ich zdolnościach. Fundusze pomogą trzem 
terapeutom zdobyć certyfikat ukończenia 21-miesięcznego programu na amerykańskim oddziale 
Clemson University w Bukareszcie. 
- Rodzice i lekarze, mając dobre intencje, pracując z dziećmi autystycznymi, stosują niesprawdzone 
i przynoszące odwrotne skutki terapie - mówił Stelian Damov, Prezydent Klubu. - Ten właśnie brak 
profesjonalnego przeszkolenia, staramy się rozwiązać.

4] jamajka
W styczniu 2018 r. Klub Rotaract w New Kingston 
przewodził zespołowi, z udziałem miejscowej 
policji i przedstawicieli rządu, aby zapewnić 
ponad 150 bezdomnym darmowy posiłek, higienę 
zębów, badania wzroku i inne badania lekarskie, 
odzież, produkty do pielęgnacji ciała i pielęgnację 
włosów. - Klub, wspierany przez Interactorów, aby 
wszystko się udało, wykorzystał sieć znajomości 
wśród profesjonalistów - zauważyła członkini 
Klubu Jhenelle Black, dentystka. Lider klubowego 
projektu, dr Kimberley Sommerville, nadzorował 
badania. Dzięki sponsorom, oraz darowanym 
rzeczom i usługom, budżet projektu zatrzymał się 
na poziomie około 650 USD.

5] egipt
Interactorzy, sponsorowani przez Rotary Club 
Alexandria Cosmopolitan zgromadzili ponad 750 
koców od uczniów z lokalnych szkół,  znacznie 
przekraczając swój cel zebrania 500. W dniu 18 
listopada 2017 r. Interactorzy, wykorzystując 
odzieżową linię montażową, załadowali koce 
na cztery samochody dostawcze i ciężarówkę, 
aby dostarczyć je do potrzebujących w miejskiej 
dzielnicy Smouha. - Aby zainteresować dzieci,  
na przyjazd koców, zaplanowaliśmy termin 
przypadający na szkolny dzień piżamy - mówiła 
Noura Zekry, Prezydent Klubu Interact. - 
Sprawiliśmy również, że jazda z kocami była 
rodzajem rywalizacji między klasami.

| ROTARY NA śWIEcIE

1 do 2% światowej 
populacji ludzkości 
ma którąś z postaci 
zaburzeń ze 
spektrum autyzmu.

2

3

5

3] indonezja
Każdego roku aż 300 000 
indonezyjskich dzieci rodzi się 
z niedokrwistością, powszechnym, 
dziedzicznym zaburzeniem krwi, 
objawiającym się zbyt małą ilością, 
niosących tlen czerwonych krwinek. 
W wielu przypadkach osoby te 
są nieświadome obecności w ich 
organizmie wadliwego genu i ryzyka 
przeniesienia choroby na potomstwo.

Rotary Club Bali Denpasar, jego 
Rotaract i Interact współpracujące 
z Dystryktem 3420 oferują badania 
i programy edukacyjne, mające na 
celu podniesienie świadomości na 
temat nosicielstwa wśród uczniów 
szkół średnich i studentów. - To duże 
wyzwanie, aby edukować młodych 
ludzi zanim wezmą ślub -  mówił Ayu 
Suryaningsih, członek Klubu. 
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Przydatne aplikacje
Wybieracie się do Toronto na Między-
narodową Konwencję Rotary w dniach 
23-27 czerwca? Pobierzcie kilka przy-
datnych darmowych aplikacji, które 
pomogą Wam w pełni cieszyć się, za-
równo Konwencją, jak i samym mia-
stem. Oto kilka aplikacji, od których 
możecie zacząć.
„Rotary Events” jest niezbędna do po-
ruszania się po Konwencji. Dzięki niej 
możecie zaplanować dzienny harmo-
nogram, poznać polecane wykłady i po-
bierać materiały z sesji. Może również 
pomóc łączyć się z innymi Rotarianami, 
udostępniać zdjęcia, oceniać sesje i wy-
syłać informacje zwrotne do organizato-
rów Konwencji. Aplikacja jest dostępna 
do pobrania od 18 maja. Znajdziecie ją 
w swoim sklepie z aplikacjami, pod „Ro-
tary Events”.
Aplikacja „Transit” pomaga użytkow-
nikom poruszać się po miastach w 11 
krajach, w tym w Kanadzie. Pokazuje 
najbliższe przystanki autobusowe, me-
tra i tramwajowe. Wprowadźcie adres 
docelowy, a aplikacja znajdzie optymal-
ną trasę. 
Specjalna aplikacja Toronto o nazwie 
„BlogTO” pomoże Wam znaleźć najlep-
sze restauracje, bary i atrakcje w mie-
ście, a także wydarzenia, które mogą 
Was zainteresować.
„Toronto Maps and Walks” pomoże 
w zaplanowaniu spacerów, które obej-
mą znane na całym świecie atrakcje, 
a także kilka mniej znanych zabytków.

Aktualności on-line
Niezależnie od tego, czy będziecie oso-
biście na Międzynarodowej Konwencji 
Rotary w Toronto,  czy chcecie być na 
bieżąco z tym, co się tam dzieje z domu, 
znajdziecie wszystkie najnowsze wiado-
mości na Rotary.org i w mediach spo-
łecznościowych.
Każdego dnia „Convention Minute” 
przedstawi krótkie wideo podsumowu-
jące wydarzenia z poprzedniego dnia, 
a także obraz dnia nadchodzącego. Nasi 
gospodarze poinformują was o koniecz-
nych do odwiedzenia stoiskach House 

of Friendship, przeprowadzą wywiady 
z uczestnikami i zapewnią sprawozda-
nia zarówno z sesji ogólnych, jak też se-
sji w grupach. 
Znajdźcie „Convention Minute” na rico-
nvention.org, na Facebooku Rotary lub 
w codziennym e-newsletterze. Będzie-
cie także mogli oglądać i udostępniać 
pełne filmy światowej klasy mówców.
Załoga Rotary będzie blogowała 
i tweetowała z sesji ogólnych, House 
of  Friendship, warsztatów, wydarzeń 
z komitetu gospodarza i innych. Relacja 
na żywo obejmie wideo, wywiady i inne 

spostrzeżenia z największej imprezy 
Rotary w roku. Codzienne newsy wy-
pełnią wszystkie nagłówki i wydarzenia. 
Możecie także przeglądać ekskluzywne 
zdjęcia z wszystkich najważniejszych 
wydarzeń.
Jeśli sami będziecie uczestniczyć w Kon-
wencji, możecie udostępniać własne hi-
storie w mediach społecznościowych; 
zobaczyć co publikują inni Rotarianie 
i otrzymywać najnowsze aktualizacje od 
zespołu Konwencji, używając hashtagu 
#rotary18.
Randi Druzin, Rotary International
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Konwencja - odliczanie

Zarejestruj się na Międzynarodową Konwencję w Toronto na stronie: riconvention.org

 Jeśli będziecie uczestniczyć w Konwencji, 
możecie udostępniać własne historie w mediach 
społecznościowych, używając hashtagu #rotary18

Już dziś pobierzcie kilka przydatnych darmowych 
aplikacji, które pomogą Wam w pełni cieszyć się, 
zarówno Konwencją jak i miastem
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Miasto Coventry w centrum 
Wielkiej Brytanii zostało wy-
brane przez Rotary Interna-

tional na Presidential Peacebuilding 
Conference, ponieważ przeszło bardzo 
poważne spustoszenia, spowodowane 
przez wielokrotne naloty niemieckiego 
lotnictwa w czasie II Wojny Światowej. 
Odbudowa miasta była skomplikowana 
i trwała wiele lat.
24 lutego 2018 roku podczas Mię-
dzynarodowej Konferencji na temat 
Budowania Pokoju na świecie, zacy-
towałem słynne słowa Paula Harrisa: 
„Potęga ludzkiej współpracy nie ma 
granic”, a następnie zaprezentowałem 
wykład o Warszawie wraz z krótkim 
filmem o odbudowie naszej stolicy po 
spustoszeniach prawie czterokrotnie 
razy większych niż w Hiroszimie. Jako 
architekt, podkreśliłem, że odbudowa 
Warszawy była największym projektem 
architektonicznym w historii ludzkości. 
Ten sukces też powinien być inspirują-
cym i motywującym przykładem dla 
wielu krajów, które przeżyły katakli-
zmy wojenne lub żywiołowe.
Wśród 500 gości z kilkunastu krajów 
świata, zainteresowanie naszym kra-
jem i jego stolicą było ogromne. Pry-
watne dyskusje trwały jeszcze długo.
Po swojej prezentacji brałem tak-
że udział w otwartym panelu dysku-
syjnym o budowaniu pokoju razem 
z trzema innymi ekspertami z Wielkiej 
Brytanii i USA. Razem z Matthieu Bon-
du rozdaliśmy wiele broszur i filmów 
o Warszawie.
Główna Konferencja trwała cały dzień 
i brało w niej udział wielu ważnych 
speakerów na czele z Prezydentem RI 
Ian’em Riseley’em. Swoje wystąpienie 
mieli także Lord Mayor of Coventry 
PDRI Peter Offer, członek Parlamen-
tu Wielkiej Brytanii Harriett Baldwin, 
laureatka pokojowej nagrody Nobla, 
pochodząca z Iranu Shirin Ebadi, Wi-
ceprzewodniczący Rotary Foundation 
Ken Schupert i wielu innych świato-
wych ekspertów. Przedstawiciel WHO 
Dyrektor Generalny Dr Ranieri Guerra 
mówił też o walce z chorobami i epide-

miami na całym świecie, łącznie z koń-
cowymi etapami naszej walki z polio. 
Swoje wystąpienie miał także prof. 
Joe Valdez, przewodniczący wydziału 
zdrowia z Liverpool School of Tropical 
Medicine oraz prof. Mike Hardy OBE, 
CMG, przewodniczący Department of 
Intercultural Relations na słynnym Co-
ventry University.
Następnego poranka odbyło się sa-
dzenie drzewka, które wyrosło z na-
sion sprowadzonych z Hiroszimy, jako 
przykład, że nawet po wielkich kata-

klizmach można wypielęgnować nowe 
życie. Oficjalny pierwszy szpadel ziemi 
w pięknym parku w centrum Coventry 
wykopał Prezydent Rotary Internatio-
nal, Ian Riseley. W wydarzeniu tym 
uczestniczyło ponad 30 osób.
Podczas Konferencji wręczyłem Prezy-
dentowi Ian’owi Riseley’owi osobistą 
kopię filmu o Warszawie pt. „Jak Fe-
niks z Popiołów”. Film otrzymał także 
RI Director 2017-19 Brian Stoyel z bry-
tyjskiego Rotary Klubu w Saltash.
Mark Krawczyński, RC Warszawa City

O odbudowie Warszawy
na Konferencji w Coventry
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Podczas Konferencji rozdano wiele broszur i filmów o Warszawie

Oficjalny pierwszy szpadel ziemi 
w pięknym parku w centrum 
Coventry wykopał Prezydent 
Rotary International, Ian Riseley



W ostatni weekend 
marca 2018 r. w Mo-

skwie miałem przyjemność 
uczestniczyć w Semina-
rium PETS Dystryktu 2220 
obejmującego wszystkie 
kluby zachodniej Rosji. 
Jest ich tam 51 a liczba Ro-
tarian wynosi 831.
Nie dużo, jak na tak wielki 
kraj. Ale mimo tego od-
niosłem bardzo pozytyw-
ne wrażenia zarówno z po-
wodów merytorycznych, 
jak i organizacyjnych 
wydarzenia oraz z entu-
zjazmu jaki towarzyszył 
temu spotkaniu.
Gubernator Elekt Alex 

Kutsenok ma bardzo am-
bitne plany rozwoju Rota-
ry w Rosji, już w tej chwili 
jest kilka grup inicjatyw-
nych, a informacja o tym, 
że jedna z nich liczy sobie 
110 osób jest naprawdę 
imponująca. Byłby to naj-
większy Klub Rotary w tej 
części Europy.
Ciekawostką było również 
to, że razem z PETS klubów 
Rotary odbywało się semi-
narium PETS dla prezy-
dentów Klubów Rotaract.
PDG Piotr Wygnań-
czuk, RC Gdynia Rotary 
International Director 
Elect 2018-2020
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Nawiązując do wcześniejszych in-
formacji, pragnę ponowić moje 
zaproszenie na Instytut Rotary 

Stref 15&16 czyli Konferencję Strefową 
w Wilnie w dniach 14 - 16 września 2018 
roku.
W trakcie Konferencji będziemy mogli 
usłyszeć kilkunastu znakomitych mów-
ców na czele z Prezydentem Elektem 
Barrym Rassin’em, Przewodniczącym 
Fundacji Rotary Ronem Burton’em oraz 
Sekretarzem Generalnym Rotary Inter-
national John’em Hewko.
Poza tym przewidziane jest otwarte forum 
z udziałem liderów Rotary International.
Przed Konferencją Strefową odbędą się 
cztery seminaria: GETS dla gubernato-
rów elektów, COL dla przedstawicieli do 
Rady Legislacyjnej, dostępne dla wszyst-
kich uczestników seminarium dotyczą-
ce członkostwa i wizerunku Rotary oraz 
drugie dotyczące Rotary Foundation.
W Konferencji Strefowej biorą udział 
Rotarianie ze wszystkich krajów skan-
dynawskich, Republik Bałtyckich, Is-
landii, Rosji oraz Polski. Będzie to więc 
znakomita okazja, do nawiązania no-
wych kontaktów oraz do szukania part-

nerów do projektów humanitarnych.
Wszystkie wydarzenia będą się odby-
wać w pięknie położonym hotelu Vilnius 
Grand Resort ok. 20 km od Wilna. Dla 
chętnych do zwiedzania miasta będą 
przewidziane specjalne autobusy. Szcze-
gółowe informacje o wszystkich wy-
darzeniach oraz warunkach rejestracji 

znajdziecie na stronie Instytutu Rotary. 
Gorąco zachęcam do udziału w Konfe-
rencji oraz w jednym z dwóch semina-
riów i do zobaczenia w Wilnie!
Zapraszam serdecznie. 
PDG Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia 
Rotary International Director Elect 
2018-2020

Zaproszenie na Instytut 
Rotary w Wilnie

Z wizytą na Seminarium PETS w Rosji

 Instytut Rotary Stref 15&16 będzie odbywać się w pięknie 
położonym hotelu Vilnius Grand Resort ok. 20 km od Wilna

Rosyjski Dystrykt 2220 liczy 51 Klubów z 831 Rotarianami



Rotary Polska | 13

| ROTARY W DYSTRYKcIE

Konferencja Dystryktu w Spale
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W Konferencji wzięło udział około sześćdziesięciu Rotarian z całej Polski, wśród nich 
Dyrektor Rotary International Elekt PDG Piotr Wygnańczuk, Past Gubernatorzy: 
Janusz Potępa, Krzysztof Kopyciński, Lesław Morawski, Andrzej Ludek i Jan Wrana

Otwarcie Konferencji, od lewej: Ewa 
Radomińska, Bogdan Kącki wójt gminy Inowłódz 
i Gubernator Marian Jerzy Korczyński

PDG Piotr Wygnańczuk zaprosił zgromadzonych na 
planowany w dniach 12-16 września 2018 roku Instytut 
&GETS Rotary International w Wilnie

W niedzielę można było obejrzeć pokazy samochodów, rowerów 
i skuterów elektrycznych

 Jeden z tematów Konferencji stanowiła młodzież. Ta część 
została poświęcona Programom Rotaract i Interact oraz 
Wymianie Młodzieży. Na fot. Mateusz Synak – Reprezentant 
Rotaractu w Dystrykcie 2231 w kad. 2017/2018

O współpracy i budowaniu 
pokoju oraz o zbliżającej się 
Konwencji RI w Toronto 
opowiedział  Mark  
Krawczyński

Przesłanie Prezydenta Rotary 
International Ian’a Riseley’a 
przedstawił Past RI Director 
Giuseppe Viale

PDG Jan Wrana zaprosił Rotarian 
na Konferencję Miast będących 
siedzibami Klubów Rotary, 
a jednocześnie wpisanych na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO

W dniach 1-3 czerwca 2018 roku 
w Spale odbyła się Konferencja 
Dystryktu 2231. Informacja 
o przebiegu wydarzenia znajduje się 
w słowie wstępnym Gubernatora 
Mariana Jerzego Korczyńskiego 
(str.6). Po raz pierwszy w Konferencji 
wzięła udział młodzież przebywająca 
w Polsce w ramach Programu 
Wymiany Młodzieży Rotary  
International. Relacja z tego 
wydarzenia znajduje się na stronie 34.
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W Poznaniu powstał nowy Klub 
Rotary – RC Poznań Centrum. 
Jest to czwarty Klub w Pozna-

niu i 84 w Polsce. Uroczysty charter od-
był się 12 maja 2018 roku w Sali Lubrań-
skiego Collegium Minus w Poznaniu. 
Klubem sponsorującym jest RC Poznań- 
Puszczykowo.
RC Poznań Centrum liczy 20 członków, 
w zdecydowanej większości są to kobiety. 
Jego powstanie, członkowie Klubu spon-
sorującego, zaplanowali na 15 roczni-
cę swojej działalności, która wypadała 
w ubiegłym roku. Rezygnując z uroczysto-
ści z tej okazji, postanowili w zamian przy-
służyć się całej społeczności rotariańskiej 
i utworzyć nowy Klub. Wynikiem tego 
starania jest właśnie RC Poznań Centrum.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni 
goście: DG Jerzy Korczyński, PDG Piotr 
Wygnańczuk, Janusz Nowastowski z RC 
Bydgoszcz, prezydenci i delegaci wszyst-
kich Klubów wielkopolskich, członko-
wie RC Poznań-Puszczykowo oraz osoby 
towarzyszące i przyjaciele. Spotkanie 
uświetnił koncert artystek, grających na 
skrzypcach i fortepianie.
Po wysłuchaniu hymnu Rotary Interna-
tional, głos zabrał Gubernator Dystryktu, 
Jerzy Korczyński. Mówił o wadze i po-
trzebie działalności rotariańskiej i gratu-
lował nowym członkom wejścia w skład 
wielkiej, światowej rodziny rotariańskiej. 
Nadmienił też, że RC Poznań Centrum 

jest jedynym Klubem, powstałym w Pol-
sce w tym roku rotariańskim.
PDG Piotr Wygnańczuk, wspominał 
pierwsze spotkania organizacyjne nowego 
Klubu i złożył gratulacje. Prezydenci Klu-
bów wielkopolskich i RC Bydgoszcz wrę-
czyli prezenty oraz kwiaty na ręce nowej 
Prezydent Anny Wachowiak – Rybarczyk, 
gratulując inicjatywy, zachęcali do współ-
pracy międzyklubowej i uczestnictwa 
w życiu rotariańskim.
Głos zabrał także Prezydent RC Poznań
-Puszczykowo, Wojciech Szafrański, który 
wraz z życzeniami oficjalnie przekazał pa-
miątkową tablicę od swojego Klubu oraz 
założył uroczyście łańcuch Prezydent RC 
Poznań Centrum. Wręczył także wygra-
werowany symbolem RI, dzwon klubowy, 

który zabrzmiał inaugurując pierwsze ofi-
cjalne spotkanie nowo powstałego Klubu.
Następnie wszyscy obecni członkowie 
nowego Klubu otrzymali z rąk DG Jerze-
go Korczyńskiego, PDG Piotra Wygnań-
czuka i Wojciecha Szafrańskiego piny 
rotariańskie.
Prezydent RC Poznań Centrum wspomi-
nała historię tworzenia Klubu i emocje 
z tym związane. Podziękowała również 
swoim koleżankom klubowym życząc wy-
trwałości i zaangażowania. Całość uświet-
niły utwory grane na skrzypcach z akom-
paniamentem fortepianu, a po części 
oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek.
Krzysztof Milczarek, RC Poznań
-Puszczykowo

W dniach 10-13 maja 
2018 roku, w miej-

scowości Belek, nieopodal 
Antalyi na Riwierze Turec-
kiej odbywała się Konferen-
cja jednego z największych 
na świecie Dystryktów Ro-
tary D-2430. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 600 
Rotarian. Już w drugiej se-
sji plenarnej z prezentacją 
na temat działalności Ko-
mitetów Międzykrajowych 
(ICC) na świecie wystąpił gość specjalny 
– PDG Andrzej Ludek, przewodniczący 
Światowej Rady Wykonawczej ICC.
Kulminacyjnym momentem Konfe-

rencji było podpisanie, podczas uro-
czystej Gali, certyfikatu o powstaniu 
ICC Polska-Turcja. Przewodniczącym 
sekcji tureckiej jest znany dziennikarz 
turecki i Rotarianin Ferit Biznet, a pol-

skiej Hasan Ciftci – Prezy-
dent RC Gdańsk Centrum. 
Jako świadkowie tego aktu 
podpisy złożyli również 
specjalny przedstawiciel 
Prezydenta RI na kon-
ferencję D-2430 Patrick 
Coleman, były członek za-
rządu RI znany promotor 
ICC na świecie Safak Al-
pay, Gubernator Dystryk-
tu 2430 Serdar Unlu oraz 
PDG Andrzej Ludek.

Proces tworzenia Komitetu trwał ponad 
półtora roku. 
Hasan Ciftci, RC Gdańsk Centrum 
Przewodniczący ICC Polska-Turcja

Nowy Klub w Poznaniu

Komitet Międzykrajowy Polska-Turcja stał się faktem
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 RC Poznań Centrum liczy 20 członków, 
w zdecydowanej większości są to kobiety

 Proces tworzenia Komitetu trwał ponad półtora roku
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W pięknym budynku łódzkiej 
Akademii Sztuk Pięknych, 
w dniach 13-15 kwietnia 2018 

roku odbyło się VII Międzykrajowe Spo-
tkanie Polska-Niemcy, poświęcone pol-
sko-niemieckiej współpracy Rotarian 
w zjednoczonej Europie.
W bardzo udanej dyskusji panelowej, 
prowadzonej przez dyrektora Corneliu-
sa Ochmanna z Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej wzięli udział: Jan 
Truszczyński, były Wiceminister Spraw 
Zagranicznych i dyplomata - Fried Nie-
lsen, Radca Minister z Ambasady Nie-
miec w Warszawie oraz Michael Kern, 
dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Warszawie.
Przemówienie powitalne ze strony 

Komitetu Międzykrajowego Niemcy
-Polska wygłosił jego przewodniczący 
Michael Kunat, a ze strony Komitetu 
Polska-Niemcy jego przewodniczący Eu-
geniusz Gorczyca. O historii współpracy 
Rotarian z Polski i Niemiec opowiedział 
honorowy przewodniczący Komitetu 
i równocześnie Prezydent Światowej 
Rady Wykonawczej Komitetów Między-
narodowych RI, PDG Andrzej Ludek. 
Projekty realizowane wspólnie przez 
kluby partnerskie RC Berlin – Luft-
brücke i RC Warszawa City zaprezen-
tował obszernie Mieczysław Maciążek, 
a o nauce języka polskiego w rejonie 
przygranicznym z Polską poinformował 
Piotr Wojciechowski, z RC Ueckermu-
ende-Pasewalk-Stettiner Haff. Roman 

Rogoziński z RC Szczecin mówił z kolei 
o powstałej niedawno w ramach Komi-
tetu Polska - Niemcy platformie trans-
granicznej współpracy Klubów niemiec-
kich i polskich. Senator RP, Ryszard 
Bonisławski wygłosił fascynujący wy-
kład o historii Łodzi, a najstarszy łódzki 
Rotarianin, Jan Chrzanowski o historii 
Rotary w Łodzi. Spotkanie zorganizował 
wzorowo RC Łódź z jego Prezydentem 
Jackiem Jakubiakiem na czele. Na za-
proszenie DG2231 M. Jerzego Korczyń-
skiego przybyli z Niemiec Gubernato-
rzy graniczących z Polską Dystryktów 
Niemieckich D1880 Markus Denzel 
i D1940 Helmut Rohde.
Eugeniusz Gorczyca, Przewodni-
czący Komitetu Polska-Niemcy

W warszawskim Polonia Palace Ho-
tel w dniach 20-22 kwietnia 2018 

roku odbyła się Konferencja na temat 
Komitetów Międzykrajowych (ICC) oraz 
pierwsza cześć Walnego Zgromadzenia 
ICC (druga część odbędzie się w Toron-
to dzień przed Konwencją).
W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 
osób, reprezentujących 20 krajów. Oce-
niono stan wdrożenia dyrektyw ICC, 
uchwalonych w styczniu 2017 roku. Oma-
wiano przygotowania do prezentacji ICC 
podczas Konwencji w Toronto w 2018 
roku oraz w Hamburgu w 2019 roku.

Kulminacyjnym punktem uroczystej 
gali był charter Komitetu Polska – Tu-
nezja. Gościem honorowym był Jego 
Ekscelencja Sghaier Fatnassi, Ambasa-
dor Tunezji w Warszawie. Współprze-
wodniczącymi sekcji krajowych są Fredj 
Aziz i Greg Gregorczyk z RC Warszawa 

Wilanów. W niedzielny poranek odby-
ło się posiedzenie Rady Wykonawczej, 
składającej się z Zarządu oraz krajo-
wych koordynatorów ICC. Obradom 
przewodniczył PDG Andrzej Ludek, 
Prezydent Rady Wykonawczej ICC.
Alex Kartsel, ICC Services Manager

VII Międzykrajowe
spotkanie Polska-Niemcy

Konferencja ICC 
w Warszawie
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Głównym wydarzeniem uroczystej gali był czarter Komitetu Polska – Tunezja

Uczestnicy spotkania wzięli udział w wielu ciekawych dyskusjach
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| Włodzimierz Bentkowski
RC Zamość Ordynacki |

W polskim Rotary niewiele mówi 
się o UNESCO, więc postanowiłem 
napisać trochę o związkach na-
szych organizacji. Szczególną oka-
zją do tego jest kolejna Konferen-
cja Rotary-UNESCO która odbyła 
się w paryskiej siedzibie UNESCO 
w dniu 24 marca 2018 roku.
 

Zacznijmy od historii. Już w la-
tach 1942 - 1945, również w wy-
niku nacisków brytyjskiego Ro-

tary, podczas konferencji alianckich 
ministrów edukacji powstawała myśl 
o zorganizowaniu się dla celów edu-
kacji, nauki i kultury, a tym samym by 
zapobiegać konfliktom takim jak jesz-
cze wtedy trwający. Ostatecznie UNE-
SCO założono w 1945 roku. Jednym ze 
współtwórców United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organiza-
tion był Rene Cassin, laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla w 1968 roku, członek 
założyciel RC Lille.

Obie organizacje - UNESCO i Rotary 
- są podobne, jako międzynarodowe, 
apolityczne i mające zbieżne cele. Od 
1996 roku stały się partnerami, a w 2012 
roku rolę Rotary podniesiono do rangi 
partnera stowarzyszonego. Dodatko-
wo istnieje porozumienie umożliwiają-
ce bezpośrednie kontakty Dystryktów 

i Klubów z narodowymi oddziałami 
UNESCO. Odbyło się już kilka wspól-
nych konferencji (w 2006, 2008, 2011 
i 2015 r.), zawsze z udziałem Prezyden-
tów Rotary International i wysokich 
przedstawicieli UNESCO, a ich wiodą-
cym tematem było z reguły zabieganie 
o pokój na świecie.

Kolejna konferencja została zorganizo-
wana właśnie w 2018 roku, a jej prze-
wodnią myślą była idea zrównoważone-
go rozwoju krajów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych wspierana przez UNE-
SCO i Rotary („United Nations and 
Sustainable Development, Rotary and 
UNESCO Making a Difference”). Oto 
bowiem w 2015 roku kraje zrzeszone 
w ONZ, podczas siedemdziesiątej Sesji 
Plenarnej tej organizacji podpisały poro-
zumienie, którego celem jest likwidacja 
ubóstwa, ochrona Ziemi i zapewnienie 
pomyślności jej mieszkańcom. Określo-
no 17 dziedzin, które skrótowo opisano 
następującymi słowami: bieda, głód, 
zdrowie, edukacja, równouprawnienie, 
woda, czysta energia, praca i wzrost 
gospodarczy, innowacyjny przemysł 
i infrastruktura, nierówności społeczne, 
zrównoważone miasta i społeczności, 
odpowiedzialna konsumpcja i produk-
cja, klimat, życie oceanów, przyroda, 
pokój i sprawiedliwość i wreszcie współ-
praca dla osiągnięcia tych celów. Rotary 
wpisuje się w idee ONZ podkreślając 6 
z owych 17 celów i skupiając się na dzia-

łaniu na rzecz pokoju, walce z choroba-
mi, udostępnianiu czystej wody, bez-
pieczeństwie matki i dziecka, edukacji 
i rozwoju ekonomicznym.

Na konferencję przybyło ponad 850 
osób z 40 krajów, głównie Rotarianie 
francuscy i wiele młodzieży z Rotarac-
tu. Spotkanie otworzyli panowie Cyril 
Noirtin (Przewodniczący Nominat Rady 
ICC) oraz Magnus Magnusson - Dyrek-
tor UNESCO d/s współpracy ze stowa-
rzyszonymi organizacjami. Wprowadze-
nie przedstawił pan Serge Gouteyron 
(przedstawiciel Rotary w UNESCO 
i były Wiceprezydent RI), poprzedzając 
ważne i podniosłe przemówienie Prezy-
denta RI Ian’a Riseley’a.
Dalsze obrady odbywały się w trzech 
częściach, każda zakończona była dys-
kusją. Mówcami byli przedstawiciele 
UNESCO i Rotary. Nie sposób przedsta-
wić tu wszystkich wystąpień, przytoczę 
jedynie kilka fragmentów, które szcze-
gólnie zwróciły moją uwagę.

Rotary Day w UNESCO
edukacja jest 
najpotężniejszą bronią, 
której można użyć, aby 
zmienić świat
Nelson Mandela

”
„

 Na konferencję przybyło ponad 850 osób z 40 krajów, 
głównie Rotarianie francuscy i wiele młodzieży z Rotaractu

PDG Jan Wrana, RC  
podczas obrad Konferencji
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Budowa pokojowych społeczności 
(building peaceful societies)
Miejscem wybuchu wielu konfliktów 
jest Afryka Subsaharyjska. Jedną z pro-
zaicznych przyczyn jest brak wody. Po-
ciąga to za sobą kolejne problemy - brak 
żywności, pracy, brak więc możliwości 
utrzymania rodziny, załamanie eduka-
cji (w szczególności dziewcząt) i wresz-
cie powoduje konflikty zbrojne na tle 
ekonomicznym czy religijnym. Jako 
jednak możliwą koegzystencję różnych 
nacji i wyznań podano przykład Libanu, 
gdzie około 17 wyznań i różne narodo-
wości żyją zgodnie. We wszystkich wy-
stąpieniach przewijała się rola edukacji 
jako czynnika wiodącego ku pokojowe-
mu współistnieniu. Tu właśnie alumn 
działań RI na rzecz pokoju (Rotary Pe-
ace) Barbara Santibanez z Chile przy-
toczyła wymienione na wstępie słowa 
Nelsona Mandeli. Pewne zakłopotanie 
wśród prowadzących wprowadziła jed-
na z członkiń Rotaractu pytając o moż-
liwość zakończenia konfliktu izrael-
sko-palestyńskiego. Pan Najib Zakka 
tłumaczył ogólną niemoc, bo przecież 
ten konflikt trwa 70 lat. Taka odpowiedź 
była dla zgromadzonej młodzieży nie do 
przyjęcia. Oni by chcieli już, nie mają 
tyle czasu! I pewnie mają rację.

Ochrona Ziemi (protect our planet)
Po raz kolejny wspomniano o rozsąd-
nym korzystaniu z zasobów naszej pla-
nety, także z wody, której braki są po-
wodem konfliktów, migracji i ludzkich 

tragedii czego ostatnio doświadcza pół-
nocna Afryka i Europa. Z wielkim aplau-
zem sali spotkały się słowa Anny Dale-
na (Wiceprezydenta Rotaract Europe), 
który powiedział, że nie ma zagrożeń 
w przyszłości, one są już teraz i już teraz 
trzeba im przeciwdziałać.

Zapewnienie godnego życia 
(ensure a dignified life)
W tej części konferencji mówiono 
o właściwym, zrównoważonym rozwo-
ju ekonomicznym, o pracy dla młodych 
i wreszcie walce z rozmaitymi choro-
bami gnębiącymi ludzkość. Dobrym 
zamknięciem tego tematu było wystą-
pienie Eda Futa (byłego Sekretarza Ge-
neralnego RI) na temat choroby Heine-
go-Medina, której już tylko nieliczne 
przypadki odnotowuje się w świecie, 
wskazujące jak wiele można osiągnąć 
dzięki współpracy rozmaitych organiza-
cji. Gdyby nie wspólne działania trwają-
ce od 1985 roku, obecnie byłoby 16 mi-
lionów nowych zachorowań. 

Jednym z celów Rotary International 
i UNESCO jest praca na rzecz poko-
ju, porozumienia między narodami, 
wzajemne poznawanie się i współist-
nienie w zrozumieniu i szacunku. To 
właśnie było powodem naszej obec-
ności na konferencji. Naszej czyli PDG 
Jana Wrany (RC Kraków Wawel), Anny 
Kaczmarczyk (RC Zamość Ordynacki) 
i mojej. Mieliśmy okazję spotkać wielu 
szacownych Rotarian, Gubernatorów 

francuskich dystryktów, między innymi 
Rotarian: Małgorzatę Szyc (Przewodni-
cząca ICC Francja-Polska), Yvonne Ko-
chanska-Longuet (Prezydent RC Paris 
Montmartre) czy Bernarda Baranovsky 
(Koordynator ICC we Francji). 

To właśnie Małgorzata była naszym Cice-
ro poznając nas z osobistościami francu-
skiego Rotary. Propagowaliśmy bowiem 
kolejny związek Rotary i UNESCO. 

Jest to inicjatywa włoskiego RC Urbino, 
powodująca spotkania Klubów z miast 
wpisanych na listę UNESCO. Co dwa 
lata spotkania te są okazją do zdobycia 
wiedzy o niełatwym bycie miast zabyt-
kowych, ale też do wymiany rozmaitych 
rotariańskich doświadczeń, nawiązy-
wania znajomości klubowych czy oso-
bistych i w końcu też do wartościowo 
i zawsze przyjemnie spędzonego czasu. 

Taka konferencja odbędzie się w Zamo-
ściu w kwietniu 2019 roku, a jej tematem 
będzie „Synergia w architekturze miast 
listy UNESCO” („Synergy in architecture 
for UNESCO’S historic cities”). Ten tro-
chę tajemniczy tytuł niech będzie zachę-
tą do wzięcia w niej udziału, a na wszelki 
wypadek dodam, że konferencja nie jest 
dla specjalistów tylko dla nas Rotarian 
zainteresowanych zabytkowymi miejsca-
mi. Liczymy oczywiście też na obecność 
rotariańskich architektów i osób facho-
wo związanych z zabytkami. Już dzisiaj 
zapraszamy. 
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„

Włodzimierz Bentkowski i Anna Kaczmarczyk z RC Zamość 
Ordynacki podczas zwiedzania siedziby UNESCO w Paryżu

Polscy Rotarianie zapraszali 
na  konferencję w Zamościu
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Pierwsze pomysły, by uruchomić  
Bank Mleka Kobiecego w Szcze-
cinie pojawiły się już 10 lat temu. 
Przygotowanie miejsca i zdobycie 
środków trwało 2 lata. W  dniu 
24 maja 2018 roku w Samodziel-
nym Publicznym Szpitalu Klinicz-
nym nr 2 w Szczecinie uroczyście 
otwarto placówkę. Jest to pierw-
szy bank z kobiecym mlekiem 
w regionie. 

Fundusze na zakup sprzętu pocho-
dzą z darowizny Klubów Rotary, 
The Rotary Foundation oraz Mia-

sta Szczecin. Czynnie zaangażowały się 
także: Fundacja Banku Mleka Kobie-
cego, Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie i firma DanLab. 
- Wreszcie dołączamy do elitarnego 
grona ośrodków, które posiadają Bank 
Mleka Kobiecego. I to dzięki ludziom 
o wielkich sercach – mówiła na otwarciu 
docent Beata Łoniewska, kierownik Kli-
niki Patologii Noworodka Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego.
Marcin Sygut, dyrektor Szpitala Klinicz-
nego nr 2 na Pomorzanach odsłaniając  
tablicę pamiątkową powiedział: 
- Dziś otwieramy szczególną jednost-
kę - Bank, który mimo że nie będzie 

obracał pieniędzmi, będzie najcenniej-
szy. To Bank Mleka Kobiecego, będzie 
służył tym najmniejszym, najbardziej 
potrzebującym pomocy - wcześniakom 
i innym noworodkom, które nie mogą 
być karmione mlekiem własnej mamy. 
Już teraz dziękuję wszystkim kobietom 
- mamom, które zdecydują się podzielić 
z naszymi pacjentami swoim lekiem, ra-
tując im życie i darując zdrowie.
- Kiedy we wrześniu 2016 roku spotka-
łam się z panią dr Barbarą Michalczyk, 
która poprosiła mnie o zbieranie fundu-
szy na powstanie Banku Mleka Kobie-
cego, nie sądziłam, że ten temat będzie 
zajmował mnie przez kolejne 2 lata. 
Koszt tego przedsięwzięcia, 300 tys. zł, 
wydawał się tak ogromny, że pomyśla-
łam, iż bez współpracy międzynarodo-
wej między Klubami Rotary i zdobycia 
grantu nie ma szans powodzenia - opo-
wiada Karolina Kędzierska-Kapuza z RC 
Szczecin Center. - Ostatecznie dzięki 
grantowi na kwotę 280 tys. zł i 160 tys. 
dofinansowania z miasta udało się wy-
posażyć Bank w najwyższej klasy sprzęt 
i kupić zapas materiałów zużywalnych 
na rok.
– W projekt zaangażowały się 3 Dys-
trykty i aż 17 Klubów, w tym 6 z Polski, 
8 z Niemiec oraz po jednym ze Słowenii, 

Wielkiej Brytanii i Szwajcarii – mówi-
ła Prezydent RC Szczecin Center, Be-
ata Piątak - Bank Mleka Kobiecego to 
będzie miejsce szczególne, w którym 
matki karmiące będą mogły bezintere-
sownie pomóc innym mamom oraz ich 
dzieciom. 
Kobiety na czas karmienia piersią otrzy-
mują profesjonalne laktatory, ułatwia-
jące proces ściągania pokarmu oraz 
pojemniki do przechowywania mleka. 
Położna laktacyjna przekazuje wska-
zówki dotyczące tego, jak powinny się 
odżywiać, by ich pokarm był pełnowar-
tościowy. Dlaczego to takie ważne? Mle-
ko zdrowej i prawidłowo odżywiającej 
się mamy dostarcza dziecku właściwie 
wszystkich witamin. Oprócz optymal-
nego składu białek, zdrowych tłuszczy 
i węglowodanów zawiera także zdrowe 
bakterie, które zasiedlają jelita dziec-
ka, chroniąc je przez chorobami układu 
pokarmowego, komórki macierzyste, 
mikroelementy czy sole mineralne. Dla 
wcześniaka mleko matki jest lekiem, 
który niejednokrotnie ratuje mu życie. 
Z mleka, które trafi do placówki będą 
mogły korzystać nie tylko wcześniaki 
urodzone w Klinice na Pomorzanach, 
ale także najmłodsi z całego regionu. 
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Bank cenniejszy niż inne 

Dzięki grantowi na kwotę 280 tys. zł i 160 tys. 
dofinansowania z miasta udało się wyposażyć 
Bank w najwyższej klasy sprzęt i kupić zapas 

materiałów zużywalnych na rok
Dla wcześniaków mleko matki często jest 
lekiem ratującym życie

Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznegonr 2 

odsłonił tablicę pamiątkową
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PDG Andrzej Ludek, RC Warszawa City 
Gubernator kadencji 2001-2002

Rok przystąpienia do Rotary: 1991
Hasło kadencji:
Mankind is our business
Prezydent RI kadencji:
Richard King
Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję 
RI: Rozwój członkowski, wyzwanie 
dla Klubów „One new member every 
month”, Rotary Global Quest – kampa-
nia, która doprowadziła do znaczącego 
wzrostu członkostwa. 

SUKCESY KADENCJI: Po raz 
pierwszy wprowadzone w Dystrykcie 
seminaria nt. członkostwa, Public Re-
lations, Rotary Foundation (Kazimierz 
Dolny, Myrgorod, Mińsk), wzrost 

członkowski o 7%, stworzenie komplet-
nej bazy członkowskiej Rotarian w Pol-
sce (A. Czajka). Dzięki temu udało się 
wydać informator adresowy D-2230. 
Po raz pierwszy w Dystrykcie w roku 
2001-2002 wprowadzono District Le-
adership Plan, a wpłaty na RF wzrosły 
o ponad 100%. Dystrykt był fundato-
rem nagrody XII Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu. Reaktywa-
cja Komitetu Polska-Ukraina i powoła-
nie Komitetu Polska-Białoruś. Pierwsza 
w historii oficjalna wizyta Gubernatora 
na Białorusi. Przekonanie władz Biało-
rusi do wyrażenia zgody na powstanie 
drugiego Klubu Rotary w Mińsku. 

WYZWANIA KADENCJI: Od 1 lip-
ca 2001 nasz Dystrykt w całości został 
włączony do strefy 16. Problemem była 
sprawozdawczość Klubów: wg danych 
sekretarzy Klubów przyrost ilości człon-
ków wyniósł 218, a wg danych bazy RI - 
167. Ważnym zadaniem była też pomoc 
małym Klubom tracącym członków. 
Promowanie wsparcia Klubów Rotary 
dla Rotaractu. 

WAŻNE WYDARZENIA W KA-
DENCJI: Dwukrotna wizyta Prezy-
denta RI R. Kinga w Dystrykcie, (War-

szawa, Kijów); wizyta Prezydenta RI R. 
Kinga u Prezydenta RP A. Kwaśniew-
skiego; European Intracity Presiden-
tial Concerence Dinner” z udziałem 
R. Kinga oraz 6 członków zarządu RI, 
w tym 3 przyszłych prezydentów RI; 
posadzenie w 10 miastach miłorzębu – 
symbolu solidarności z ofiarami zama-
chu w WTC; Nagroda Prezydenta RI 
za najwyższy w strefie 16 wzrost człon-
kostwa, zwycięzca w Rotary Global 
Quest 2001-2002; prezentacja Polski 
na Konwencji w Barcelonie (Polskie 
stoisko, District 2230 breakfast; Semi-
narium „Poland in Barcelona” (48 za-
rejestrowanych uczestników Konwen-
cji); wydanie specjalne Warsaw Voice 
„Rotary in Poland” – dystrybucja w sa-
molotach PLL LOT; Marszałek Sejmu 
PHF Marek Borowski speakerem na 
Konferencji Dystryktu.

NOWE KLUBY W KADENCJI: RC 
Warszawa Łomianki (Belweder), RC 
Brest, RC Szczecin Pomerania, RC Byd-
goszcz Brda, RC Giżycko, RC Warszawa 
Wisła, RC Poznań Puszczykowo, RAC 
Warszawa Zamek. 

Materiał przygotowany do Biuletynu Informa-
cyjnego Konferencji Dystryktu 2230 w Gdyni 
(17-19 czerwca 2016 roku).

KartKi
z historii

Wizyta Prezydenta Rotary 
International Richarda Kinga 
u Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego PDG Andrzej Ludek Fo
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O muzyce, miłości, sukcesach 
i rotariańskich ideach z muzykiem 
i Rotarianinem z RC Warszawa-
Żoliborz Michałem Sołtanem 
rozmawiała Dorota Wcisła.

Jak zaczęła się Twoja muzyczna 
przygoda?
Muzykę poznawałem już we wczesnym 
dzieciństwie poprzez zabawy z mamą, 
która jest zawodową aktorką i pianist-
ką. Na początku były kołysanki, tańce 
i śpiew. Na przełomie lat 80 i 90-tych 
mama grała w warszawskim Teatrze Lal-
ka w Pałacu Kultury i Nauki. Spędzałem 
tam wiele czasu, biegając po kulisach 
i garderobach. Do dzisiaj, gdy jestem 
w teatrze i poczuję ten charakterystyczny 
zapach, wiem, że jestem „u siebie”. 

A zatem teatr miał na Ciebie duży 
wpływ?
Tak to prawda. Jednak nie tylko. Gdy 
miałem 6 lat w telewizji wyświetlany 
był serial o życiu Johanna Straussa - 
austriackiego kompozytora, dyrygenta 
i skrzypka. Pod wpływem tego serialu 

zapragnąłem uczyć się gry na skrzyp-
cach. Zacząłem edukację w Szkole 
Muzycznej im. Stanisława Moniusz-
ki, w pierwszej klasie na skrzypcach 
i drugiej na fortepianie. Jak się później 
okazało, był to tzw. „słomiany zapał”. 
Po dwóch latach ze względów zdrowot-
nych przeniesiono mnie do szkoły bliżej 
domu. Jednak przez cały czas miałem 
kontakt z muzyką. Słuchałem różnych 
gatunków muzycznych. Mama dbała, 
o to, abym słuchał jak najwięcej. 

Co było dalej?
Pod wpływem wielu wykonawców i nur-
tów wybrałem gitarę. Zakochałem się 
w tym instrumencie, na początku obser-
wując podczas jednego z wyjazdów kole-
gę, który grał przy ognisku. Nie chciałem 
grać klasyki. Zdecydowanie interesowa-
ło mnie mocne brzmienie. Trafiłem wte-
dy na znakomitego nauczyciela, Pawła 
Kozłowskiego, który pokazywał mi riffy 
Jimiego Hendrixa i zespołów, których 
słuchałem, m. in. Metallica, Pantera, Se-
pultura i innych. Aż pewnego dnia, po-
kazał mi także etiudę klasyczną, następ-

nie podstawy improwizacji w bluesie, 
trochę w jazzie. Jego wspaniałe podej-
ście, które mnie nie ograniczało, spo-
wodowało, że jestem otwarty na każdą 
muzykę. Pod koniec Szkoły Podstawo-
wej założyliśmy zespół metalowy a w Li-
ceum rock progresywny – Alters. Z tym 
zespołem wydałem w 2006 roku płytę 
pt. MILD. Mieliśmy wtedy po 19-20 lat 
i to było wspaniałe doświadczenie. 

Czy to były pierwsze muzyczne 
sukcesy?
Zainteresowałem się wtedy jazzem 
i w 2008 roku wygraliśmy konkurs Nie-
men Non Stop, który zaprocentował 
udziałem w jazzowym festiwalu Jazz 
Forum „Ci na których liczymy”.  W tym 
samym roku dostałem się na Wydział 
Jazzu w Państwowej Szkole Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie. Odsze-
dłem z zespołu Alters, by założyć z Ma-
ciejem Dziedzicem jazz-rockowy skład 
Imagination Quartet. To był pierwszy 
zespół, w którym stałem się liderem 
i głównym kompozytorem. Bardzo cenię 
sobie ten czas, wspólne aranżowanie, 

Pomoc innym jest miłością 
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Muzyka potrafi 
zrodzić się zarówno 
w sercu jak i w głowie



Rotary Polska | 21

zgrywanie się na próbach z kolegami 
z zespołu, to coś niezapomnianego i jed-
na z najlepszych szkół. Wydaliśmy dwie 
płyty w 2012 i 2015 roku. Mamy na kon-
cie mnóstwo koncertów, m.in. w Danii, 
Niemczech czy Chinach. 

Mówią o Tobie człowiek orkiestra. 
Na jakich instrumentach grasz?
W 2015 roku pod wpływem niesamowi-
tej miłości do mojej dziewczyny Magda-
leny zacząłem śpiewać. Tak spełniło się 
marzenie mojej babci, która od zawsze 
mówiła: „Gitara gitarą, ale powinieneś 
śpiewać Misiu.” Kiedyś Dariusz Śwital-
ski z Imagination Quartet przyniósł mi 
małe elektroniczne magiczne pudełecz-
ko – Loop Station. Słyszał, że mam na-
pisanych kilka piosenek. Pomyślałem, 
czemu nie spróbować solo. Na począt-
ku podłączyłem tylko gitarę i mikro-
fon. A potem arsenał rozrósł się jeszcze 
o dwie gitary (akustyczna i elektryczna), 
ukulele, U-bass, MicroKorg (instrument 
klawiszowy), mikrofon do chórków, od-
głosów „paszczowych”, mikrofon głów-
ny do wokalu oraz kilka grzechotek. Na 
tych instrumentach gram.

Muzyka rodzi się w głowie czy 
w sercu?
Muzyka potrafi zrodzić się zarówno 
w sercu jak i w głowie. Bywa bardzo róż-
nie. Czasem pomysł po prostu wpada do 
głowy, ale bywa, że podchodzę do napi-
sania utworu zadaniowo. 

Najpierw powstają słowa czy mu-
zyka?
Najczęściej wszystko powstaje w tym 
samym czasie. Gdy mam już część no-
wej melodii i tekstu, rozbudowuję utwór 
dalej, czasem niezależnie i potem łączę 
odpowiednie części. Z reguły staram się 

od razu śpiewać nowo napisany tekst 
i nagrywać to na dyktafon. Ile razy by-
wało zabawnie, gdzie wpadła mi melo-
dia w najbardziej nieoczekiwanym mo-
mencie, np. w warzywniaku. Wyjmuję 
wtedy rekorder i nagrywam. To bywa 
ulotne więc trzeba od razu nagrać frazę. 
Zabawna była też nasza pierwsza rand-
ka z Madzią, gdy myślała, że się popisu-
ję, że melodię, którą zanuciłem miałem 
już wcześniej skomponowaną. A to był 
prawdziwy impuls. Dzień później na-
grałem melodię „Malunia” w aranżacji 
na gitarę, dwa miesiące później utwór 
był już rozpisany na kwartet jazzowy, 
pod koniec roku nagraliśmy go na płytę 
i zagraliśmy na festiwalach jazzowych 
w Chinach. 

Czy masz jakieś muzyczne autory-
tety? 
Mam ich całe mnóstwo. Tak wiele, że nie 
sposób wymienić. Są to muzycy bardziej 
i mniej znani. Autorytetami muzyczny-
mi są też dla mnie moi wspaniali kole-
dzy, z którymi mam okazję grać. Uczy-
my się od siebie nawzajem.  Czasem to 
jest także mój uczeń, od którego nawet 
nieświadomie wiele się uczę, nawet po-
przez pytania, jakie mi zadaje. 

W jednym z wywiadów powiedzia-
łeś, że miłość jest Twoją inspiracją?
To prawda. Wszystkie piosenki powstały 
w trakcie intymnych, domowych Malo-
Grań, które polegają na tym, że Magda-
lena maluje, a ja w tym czasie komponu-
ję. Czyli normalny proces twórczy, praca 
a równocześnie przyjemne z pożytecz-
nym. Nasze MaloGrania potrafią trwać 
nawet 8-10 godzin. Stąd nazwa płyty. 
Podkreślę, że z Magdaleną zrobiliśmy 
przed płytą również publiczne MaloGra-
nia m.in. w Teatrze BOTO w Sopocie, na 

wernisażu Wystawy Interdyscyplinar-
nej FALA w Galerii CK 105 w Koszali-
nie czy otwarciu Pop-up Store Mercedes 
w Warszawie. To niezwykły happening, 
którego efektem jest obraz namalowany 
przez Magdalenę w czasie około godzi-
ny, ja w tym samym czasie komponuję 
zupełnie nową muzykę. Oddziałujemy 
na siebie, inspirujemy, i nigdy do końca 
nie wiemy, co nowego powstanie. 

Miałeś swój debiut w telewizyjnym 
show Must be the music, z sukce-
sami. Czy możesz o tym opowie-
dzieć?
Talent show na początku 2015 roku 
był niezwykle budujący. Dostałem 4 x 
TAK od jury. Po tym sukcesie od razu 
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to cykl, w którym przedstawiamy rotariańskie 
osobowości, ludzi niezwykłych. Niezwykłych 
przez to co robią, to czym się zajmują, 
interesują, pasjonują lub nad czym pracują.

Michał Sołtan
Gitarzysta, kompozytor, wokalista, 
multiinstrumentalista, edukator 
i performer. Związany twórczo 
z Warszawą i Sopotem. Członek 
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. 
Jest absolwentem Wydziału Jazzu 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
F. Chopina w Warszawie. Studiował 
Muzykologię na Uniwersytecie 
Warszawskim. Lider zespołu 
Imagination Quartet, z którym grał 
koncerty na festiwalach jazzowych 
w Chinach, Niemczech, Danii i Polsce, 
prezentując autorskie kompozycje. 
Premiera jego solowej płyty 
„MaloGranie” odbyła się 17.11.2017 
w Teatrze BOTO w Sopocie. Finalista 
telewizyjnego show Must be the music. 
W 2018 roku zakwalifikował się do 
dziesiątki debiutantów na 55 KFPP 
w Opolu i 8 czerwca zaśpiewał w TVP 
1 swoją autorską piosenkę „Dzieje się” 
z płyty „MaloGranie”.
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Artysta podczas warsztatów „Uwolnij 
Muzykę”, zorganizowanych przez RC Elbląg 
Centrum z okazji Dnia Dziecka
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ruszyłem do pracy. W ciągu dwóch lat 
zagrałem ponad 80 solowych recitali 
i zorganizowałem ponad 40 warsztatów 
„Uwolnij Muzykę” dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, na różnych poziomach za-
awansowania. Dzięki temu odwiedzi-
łem wiele miast i miasteczek w Polsce 
poznałem nowych ludzi, nawiązałem 
przyjaźnie i mogłem pokazać im swoją 
twórczość. 

Pod koniec ubiegłego roku wyda-
łeś płytę MaloGranie. Czy planu-
jesz trasę koncertową?
Na razie z zespołem zagraliśmy pięć 
koncertów, trzy kameralne, dwa w du-
żych salach, tj. Filharmonii „Sinfonia 
Baltica” w Słupsku oraz niewątpliwie 
koronny koncert w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. To było prawdziwe 
widowisko, zagrał 11-osobowy zespół, 
na dwie perkusje oraz dwóch stepują-
cych tancerzy. Kolejne koncerty przed 
nami, o czym będziemy informować 
na stronie internetowej www.michal-
soltan.com oraz w mediach społeczno-
ściowych.  

Z kim współpracujesz muzycznie? 
W nagraniu najnowszej płyty „Malo-
Granie” wzięła udział czołówka polskich 
muzyków jazzowych: Rafał Dubicki, Mi-
chał Tomaszczyk, Marcin Kajper, Ma-
ciej Kądziela, Miłosz Oleniecki, Łukasz 
Makowski, Marcin Jahr, Tomasz Wal-
dowski, Maciej Dziedzic, Ela Fabiszak, 
Asia Marczyk, Bartosz Szymborski, Na-
talia Maciejewska, oraz gościnnie Dante 
Luciani (USA) puzonista m.in. od Fran-
ka Sinatry, Irek Wojtczak (PL) – genial-
ny polski saksofonista, improwizator, 
performer, Russ Spiegel (USA) – od 

Tony’ego Bennet’a. Tacy muzycy gwa-
rantują przepiękne brzmienie, a proste 
teksty okraszone aranżacjami, które pi-
sałem wspólnie z Miłoszem Olenieckim, 
nabrały zupełnie nowego magicznego 
wymiaru. Prócz tych muzyków, współ-
pracuję i gram z takimi muzykami jak 
Marcin Pendowski, Grzegorz Grzyb, 
Dima Gorelik, Marcin Janek, Andrzej 
Rękas, Bartosz Smorągiewicz, Aleksan-
dra Świdzińska, Damian Pińkowski, 
Dariusz Świtalski, Piotr Kułakowski, 
Roman Ślefarski i z wieloma wieloma 
innymi. Wielu z nich poznałem na Wy-
działach Jazzu, warsztatach oraz jam 
sessions. Od 7 lat, obecnie w Klubie Ha-
renda w Warszawie, rozgrywamy jamy. 
Ważnym miejscem dla mnie jest rów-
nież Teatr BOTO, w którym mogę grać 
z trójmiejskimi muzykami.  

Od kiedy należysz do Rotary? 
W Rotary Club Warszawa – Żoliborz 
działam od początku 2017 roku. 

Kto zaprosił Cię do Klubu?
Do Klubu zaprosił mnie obecny jego Pre-
zydent – Paweł Sadaj, artysta grafik. 

Jak postrzegasz rotariańskie war-
tości i co najbardziej cenisz w na-
szym ruchu?
Idee Rotariańskie są mi od dawna bar-
dzo bliskie. Pomagać innym ponad wła-
sne korzyści – to piękna idea. Pomoc 
innym jest miłością. I to też inspiruje 
do tworzenia. W obecnej kadencji udało 
nam się zorganizować Dzień Inspiracji 
trzykrotnie: w Domu Dziecka w Gosty-
ninie, Koncert Charytatywny „Historia 
Jazzu Na Żywo” i Wieczór Konesera. 
Głównym celem naszego Klubu jest ak-
cja przeciw FASD.  

Czy zdarza się Tobie grać koncerty 
charytatywne, aby pomagać bene-
ficjentom?
Jak najbardziej, robię to od wielu lat 
i nie ukrywam że jest to spowodowane 
wydarzeniami z mojego dzieciństwa. 
Ponieważ łącznie w szpitalach spędzi-
łem prawie rok i pamiętam jaką radość 
sprawiało mi jako dziecku, gdy odwie-
dzał nas muzyk czy aktor. To daje siłę, 
jest odskocznią od rzeczywistości, na-
uką i jednocześnie rozrywką dla obu 
stron.

Podczas uroczystej gali w Olszty-
nie, 16 marca 2018 roku, Warmiń-

sko-Mazurski Klub Biznesu po raz 25 
przyznał tytuły „Osobowość Roku”.
W kategorii „działalność humanitar-
na” za 25-letnią pomoc humanitar-
ną, wspieranie najbardziej potrze-
bujących osób i instytucji w regionie 
oraz pogłębianie i umacnianie ideału 
służby jako godnych i wartościowych 
przedsięwzięć, statuetka trafiła do Ro-
tary Club Olsztyn.
Rotary zmienia świat! Gratulujemy!
Redakcja

Fot. z arch. RC Olsztyn

RC Olsztyn Osobowością Roku 2017 Warmii i Mazur

Dzięki warsztatom odwiedziłem wiele miast w Polsce, 
nawiązałem przyjaźnie i mogłem pokazać swoją twórczość 

Prezydent Klubu, Marek Ciesielski 
odebrał statuetkę i zaszczytny tytuł
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Stypendia dla najzdolniejszych 

Rotarianie z RC Lublin ufundowali stypendia dla czterech najzdolniejszych uczniów Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Sze-
ligowskiego w Lublinie. Wsparcie trwa już drugi rok a pomysłodawcą idei grantu jest Past Prezydent Klubu i absolwent tej 
szkoły, Zbigniew Martyniuk.
Stypendia otrzymali: Jakub Wójcik, uczeń klasy kontrabasu, altówki i kompozycji, Krzysztof Goliszek, z klasy fortepianu 
i kompozycji, Kornel Klamut, gitarzysta oraz Natalia Dalmata, uczennica klasy saksofonu.
Jak zapewnia Dyrektor szkoły, pani Honorata Pukos, to bardzo zdolni młodzi ludzie, którzy nauce i ćwiczeniom poświęcają 
wiele czasu i energii. Nie jest to proste, ponieważ indywidualne zajęcia w Szkole Muzycznej muszą łączyć z codziennymi 
obowiązkami w swoich szkołach ogólnokształcących.
Natłok zajęć powoduje, że wszyscy są doskonale zorganizowani i obok czasu na naukę znajdują go jeszcze na rozrywkę 
i inne dodatkowe zajęcia. Czy wszyscy będą dalej kształcić się muzycznie? Na to pytanie dzisiaj jeszcze trudno im jedno-
znacznie odpowiedzieć, ale pani Dyrektor zdradza, że Jakub i Krzysztof myślą o studiowaniu kompozycji, a Natalia już 
dostała propozycję studiowania nauki gry na saksofonie na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Na 
razie jednak przed nimi codzienność szkolna, bo przecież nawet najlepszych nie ominą sprawdziany, zaliczenia i przede 
wszystkim zdobywanie jak najlepszych ocen. Wojciech Brakowiecki, RC Lublin

Z pomocą dla dwóch rodzin
We wrześniu 2017 roku odbył się Charytatywny Bal Pre-
zydencki RC Młyniec Drugi i choć po balu pozostało tylko 
wspomnienie, niezapomniane pozostają cele, jakie przy-
świecały temu spotkaniu.
Dzięki zaangażowaniu członków Klubu, przyjaciół i zapro-
szonych gości, udało się zebrać kwotę 8 tys. złotych, którą 
Rotarianie postanowili przekazać dwóm, potrzebującym 
wsparcia, rodzinom.
Pierwsza to rodzina ze Skoraczewa, która ucierpiała w wy-
niku nawałnic, jakie nawiedziły gminę Sośno w sierpniu 
2017 roku. Wichura uszkodziła bądź całkowicie zniszczyła 
około 400 budynków mieszkalnych oraz 760 budynków 
gospodarczych. W związku z ogromem zniszczeń nie moż-
na było pozostać obojętnym.
Kolejna porcja wsparcia trafiła do wyjątkowej i dzielnej małej Niny - urodzonej w 23 tygodniu ciąży, która teraz jest cieka-
wą świata, ośmioletnią dziewczynką. Przekazane środki wspomogą dalsze leczenie i rehabilitację małej Niny.
Piotr Kapała, RC Młyniec Drugi

RC lUBlIN

RC MłyNIEC DRUgI

Na zdjęciu – od lewej: Jakub Wójcik, Krzysztof Goliszek, Kornel Klamut, Natalia Dalmata

Wichura uszkodziła bądź 
całkowicie zniszczyła około 400 
budynków mieszkalnych oraz 
760 budynków gospodarczych
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Rotariański sukces Zelowskich Dzwonków
W niemieckim Uelsen, w dniach 18-21 stycznia 2018 r. od-
był się doroczny, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Ue-
lsener Musiknacht”. W wyniku nawiązanych przed rokiem 
kontaktów Prezydentów RC Łódź Centrum, Michała Mar-
ca, oraz Marji Ritterfeld z RC Uelsen/Coeverden, udało się 
w styczniu bieżącego roku zrealizować wspólnie wyjątkowy 
projekt. Oba Kluby sfinansowały udział w tym Festiwalu 
polskiego młodzieżowego zespołu „Zelowskie Dzwonki”.
Łódzcy Rotarianie pokryli koszty transportu (10 tys. zł), 
instrumentów i sprzętu, a Klub holendersko-niemiecki po-
krył koszty pobytu i udziału w festiwalowych wydarzeniach.
W Festiwalu wystąpiło ponad 350 muzyków, udział wzięło 
1,5 tys. gości i zebrano 30 tys. euro na projekty społeczne RC Uelsen-Coeverden.
W sobotę zespół, wraz z chórem z Hiszpanii, dał koncert w kościele katolickim w Uelsen, obok którego, w partnerskim 
mieście Zelowa, „Zelowskie Dzwonki” w Ratuszu w Neuenhaus, miały swój pierwszy koncert. 
W rejonie Uelsen mieszka około 50 polskich rodzin, które także zostały zaproszone na koncert. Kościół był szczelnie wy-
pełniony gośćmi, a koncert okazał się niezwykłym, artystycznym wydarzeniem. Jeden z gości, Rotarianin z Texasu, planuje 
zaprosić zespół do Nowego Jorku. 
Marja Ritterfeld, Past Prezydent holendersko-niemieckiego RC Uelsen-Coeverden, którą wybrano Gubernatorem nie-
mieckiego Dystryktu 1850 na lata 2020/21, będzie wiosną  gościem Klubu, co może stanowić początek dalszej współpracy. 
Włodzimierz Adamiak, RC Łódź Centrum

RC łóDź CENTRUM

Koncert w Muzeum Azji i Pacyfiku
Kiedy w 2014 roku ówczesny Zarząd 
RC Warszawa Józefów podjął uchwałę 
o sfinansowaniu wyposażenia jednej z sal 
w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, nie 
spodziewaliśmy się, że współpraca z tą pla-
cówka przyniesie tak wiele niezapomnia-
nych przeżyć. Wspomnę tylko o „Wieczorze 
Mongolskim” z udziałem Kayah, czy Kon-
cercie Świątecznym w 2017 roku. 
W obu przypadkach, wypełniona po brzegi 
sala oklaskiwała wspaniałych wykonaw-
ców, wokalistów i artystów. Minął rok 
i jesteśmy po drugim Koncercie Świątecz-
nym, w którym wzięły udział dwie gwiazdy 
polskich musicali: Barbara Gąsienica Gie-
wont i Maciej Pawlak, z towarzyszeniem muzyków: Marka Lipskiego - klawisze i Macieja Kopczyńskiego - gitary.  
Ciężar przygotowania repertuaru wziął na siebie Maciej Pawlak, który z powierzonego zadania wywiązał się mistrzowsko. 
Wśród świątecznych melodii nie zabrakło tradycyjnych polskich kolęd, ale prawdziwą ucztę mieliśmy słuchając kolęd sta-
roangielskich, irlandzkich, szkockich, baskijskich, i świątecznych melodii amerykańskich.
Jak w ubiegłym roku serca rotariańskie podbiła niesamowita Basia Giewontówna, która specjalnie dla nas zagrała w kilku 
utworach na skrzypcach. Tego wieczoru szeregi rotariańskiej braci powiększyły się o nową koleżankę – Elżbietę Juszczak, 
która pin rotariański odebrała z rąk Prezydenta RC Warszaw Józefów, Tomasza Mieszkowskiego.
Koncert był magiczny, niezwykły i niezapomniany. Za rok zapraszamy na kolejny Trzeci Koncert Świąteczny do Muzeum 
Azji i Pacyfiku. 
Repertuar i wykonawcy zachwycili wszystkich. Myślimy o nagraniu płyty, wydanej być może siłami więcej niż jednego Klu-
bu, do czego serdecznie zapraszamy. Mamy materiał video i możemy go udostępnić, gdyby któryś Klub chciał posłuchać 
i zdecydował się dźwigać z nami ciężar współfinansowania tego projektu. Jesteśmy przekonani, że warto.
Robert Tondera, RC Warszawa Józefów

RC WARSZAWA jóZEfóW
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Koncert był magiczny, niezwykły i niezapomniany

Udział w Festiwalu był niezwykłym 
przeżyciem dla młodych muzyków



Rotary Polska | 25

| z ŻYcIA KlUBÓW

Rotarianie przekazali defibrylator
W piątek 6 kwietnia 2018 roku RC Puławy przekazał ofi-
cjalnie pierwszy w Puławach defibrylator przeznaczony 
do użytku publicznego. Urządzenie jest dostępne na tere-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Defibrylator AED to przenośny aparat, który pomaga 
przywrócić poprawny rytm pracy serca u pacjenta z na-
głym zatrzymaniem krążenia. Pracownicy placówki zo-
stali przeszkoleni w zakresie poprawnego wykorzystywa-
nia sprzętu. RC Puławy

Sprzęt medyczny dla Hospicjum
Pacjenci Hospicjum Dom Opatrzności Bożej w Białym-
stoku otrzymali od Rotarian 4 koncentratory tlenu o łącz-
nej wartości 9 400 zł. W dniu 12 lutego 2018 r. oficjal-
nego wręczenia sprzętu  dokonał Prezydent RC Białystok 
Tomasz Michalik w asyście członków Klubu.
Prezydent podkreślił szczególny wkład sponsorów, me-
diów i wolontariuszy w organizację III Charytatywnego 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który odbył się w styczniu 
2018 roku i dzięki któremu zebrano fundusze na ten cel. 
Dyrektor Hospicjum dr Tadeusz Borowski-Beszta opo-
wiedział o trudnościach, z jakimi zmaga się instytucja 
i podkreślił jak niezbędny jest zakupiony sprzęt. Strony 
wyraziły wolę dalszej współpracy dla dobra potrzebują-
cych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele portalu 
internetowego Bia24 oraz Radia Akadera.
Jolanta Czemiel, RC Białystok

gorące serca dla najmłodszych
Z inicjatywy RC Kielce odbyła się akcja badania dzieci w 
ramach profilaktyki onkologicznej. 19 marca 2018 roku 
pod Urząd Gminy w Miedzianej Górze podjechał „gabi-
net na kółkach”, który odwiedzili opiekunowie wraz z 40 
dziećmi. Mali pacjenci zostali poddani badaniom USG. 
Członkowie Klubu sfinansowali badanie przeprowadzone 
przez Fundację Słoneczna Przyszłość. Wsparcia inicjaty-
wie udzielił także lokalny samorząd.  
Marcin Krzemiński, RC Kielce 

RC PUłAWy

RC BIAłySTOK

RC KIElCE
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Wybierz życie 
Program prewencyjny, w który zaangażował się RC 
Gdańsk Centrum wszedł w kolejną fazę.  W dniu 19 lutego 
2018 roku Klub wraz z Katarzyną Stryjek, Prezes Polskie-
go Centrum Mediacji Oddział Trójmiasto, podpisali list 
intencyjny o współpracy w ramach programu przeciw-
działania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży „WY-
BIERZ ŻYCIE”.  Bardzo dziękujemy członkom Centrum 
Mediacji - Renacie Gromko i Krzysztofowi Lipce za serce 
i włożoną pracę oraz Rotarianom za udział i wsparcie. 
Czas rozpocząć działanie.
Hasan Ciftci, RC Gdańsk Centrum 

RC gDAńSK CENTRUM
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Oficjalnego wręczenia sprzętu dokonał Prezydent RC Białystok 
Tomasz Michalik w asyście członków Klubu

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy w ramach programu 
przeciwdziałania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży

„Gabinet na kółkach” odwiedzili opiekunowie wraz z 40 dziećmi
To pierwszy w Puławach defibrylator 
przeznaczony do użytku publicznego
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Pomoc dla Iwony
Kolejny rok działalności RC Jarosław 
rozpoczął Balem Dobroczynnym. W dniu 
3 lutego 2018 roku, członkowie Klubu za-
prosili gości do pałacu w Ożańsku, w celu 
zebrania środków na zabieg podopiecz-
nej Klubu – Iwony, która od urodzenia 
porusza się na wózku inwalidzkim.
Iwona ma 15 lat, urodziła się z otwartą 
przepukliną oponowo-rdzeniową. O jej 
problemach zdrowotnych Rotarianie 
dowiedzieli się z prasy lokalnej. Dzięki 
postępowi medycyny i podaniu komórek 
macierzystych, mogłaby stanąć na wła-
snych nogach, co, połączone z intensyw-
ną rehabilitacją, daje ogromną szansę na 
poprawę jakości jej życia. W akcję pomo-
cy zaangażowało się wielu ludzi dobrej 
woli, w tym dziennikarze regionalnej te-
lewizji Rzeszów. Klinika w Lublinie wy-
ceniła koszty leczenia na 70 000 zł.
Terapia obejmuje cztery serie zabiegów, ostatni do końca czerwca 2018 roku. Podczas Balu udało się zebrać 35 000 zł 
i do kwoty, niezbędnej do zapewnienia pełnego cyklu leczenia zabrakło 8 000 zł. Klub podjął więc jednomyślną uchwałę, 
o uzupełnieniu brakującej sumy z własnych środków. Równocześnie z zabiegami, Iwona będzie ćwiczyła w Klinice Reha-
bilitacji w Krakowie, koszt takiego turnusu to kilkanaście 
tysięcy złotych.
W liście adresowanym do Prezydenta RC Jarosław Iwona 
napisała: „Nie ma słów, które oddałyby moją wdzięczność, 
bo nikt takich nie wymyślił i nie ma miary, którą bym od-
mierzyła moją wdzięczność za wspaniałe Serce, jakie mi 
Pan okazał. Z całego serca Dziękuję członkom Rotary Club 
Jarosław i wszystkim tym, którzy wsparli Pana inicjatywę.”
Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław

| z ŻYcIA KlUBÓW

Zbierali środki dla niewidomych
W dniu 10 lutego 2018 roku RC Kraków Zamek Niepo-
łomice zorganizował Bal Charytatywny, z którego do-
chód został przekazany na Rzecz Domu dla niewidomych 
mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach. 
Goście, którzy przyjechali wcześniej, mieli możliwość 
zwiedzenia Zamku z przewodnikiem i poznania historii 
miasta. Rotarianie z kraju i zagranicy spędzili bardzo 
miło wspólny czas.
Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

RC KRAKóW ZAMEK NIEPOłOMICE
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Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej 
Członkinie RC Elbląg Centrum złożyły 19 lutego 2018 
roku wizytę Siostrze Elwirze - dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Jadwigi. 
Placówka jest pod opieką Klubu, który stara się na bieżą-
co reagować na potrzeby jej wychowanków. Tym razem 
Rotarianie zakupili, kolejny już, specjalny ssak medycz-
ny, znacznie ułatwiający codzienną opiekę i pielęgnację 
dzieci. Wraz z nim przekazany został na ręce Siostry sym-
boliczny czek na kwotę 1 500 zł, która zasiliła budżet re-
montu sali rehabilitacyjnej placówki. 
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

RC ElBląg CENTRUM
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RC Jaroław zaangażował się w akcję  zbiórki środków na 
terapię komórkami macierzystymi dla 15-letniej Iwony

Dochód z balu został przekazany na Rzecz Domu dla niewidomych 
mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach

Rotarianie zakupili, kolejny już, specjalny ssak medyczny
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Rotary dla niepełnosprawnych, vol.2
Na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy, w grudniu 2017 
roku, członkowie RC Bydgoszcz Stare Miasto spotkali się 
na, cyklicznej akcji charytatywno-społecznej „Rotary dla 
niepełnosprawnych, vol.2”.
Celem akcji jest propagowanie dyscyplin sportowych, upra-
wianych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zbiór-
ka środków na stypendia dla niepełnosprawnych sportow-
ców, którzy mają duże szanse na start w Paraolimpiadzie 
w Tokio w 2020 roku. Zgromadzone środki przeznaczane 
są na dojazdy i treningi.
W czasie akcji na przybywających czekało wiele atrakcji. 
W tej edycji Rotarian wsparli swoim zaangażowaniem wo-
lontariusze z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz przyjaciele z RC Kharkiv First Capital z Ukrainy. Na 
założony cel udało się zebrać 2 150 zł. Wydarzenie poprowadził Krzysztof Głombowicz - członek bydgoskiego Klubu i znany 
komentator sportowy, który sam jest niepełnosprawnym sportowcem.
Klub gromadził środki na ten cel także podczas innych wydarzeń. Łącznie na sfinansowanie stypendiów dla niepełno-
sprawnych sportowców, przygotowujących się do Paraolimpiady w Tokio, udało się zebrać ponad 6 000 zł.
Anna M. Roszewska-Szatkowska, RC Bydgoszcz Stare Miasto

RC ByDgOSZCZ STARE MIASTO

Owocna współpraca z RC Catania Est 
W październiku 2017 roku została uro-
czyście podpisana umowa o współpracy 
między RC Warszawa Fryderyk Chopin 
a sycylijskim RC Catania Est. W jej efek-
cie w lutym 2018 roku został zrealizowany 
jeden ze wspólnych projektów i w ramach 
koncertów urodzinowych Fryderyka Cho-
pina przyleciał do Warszawy utalentowany 
pianista Daniele Costa z repertuarem ma-
estro Vincenzo Belliniego. Gośćmi na kon-
cercie byli również Alessandro Fortini z RC 
Catania Est oraz przebywający w Polsce 
studenci Programu Wymiany Młodzieży. 
Dokładna data urodzin Fryderyka Chopina 
do dziś jest kwestią dyskusyjną. Niektóre 
źródła podają 22 lutego, podczas gdy inne 
utrzymują, że urodził się 1 marca 1810 roku. Te sprzeczności stają się pretekstem do cyklicznego celebrowania urodzin 
wielkiego polskiego kompozytora aż przez 8 dni. Codzienne recitale wspaniałych artystów z całego świata promują polską 
kulturę i popularyzują wiedzę o Fryderyku Chopinie. Po raz trzeci RC Warszawa Fryderyk Chopin wziął czynny udział w or-
ganizacji tego wydarzenia w ramach Festiwalu z okazji urodzin Fryderyka Chopina. Członkowie Klubu Rotary i Rotaract 
aktywnie włączyli się w przygotowanie wizyty i zapewnienie licznych atrakcji: spotkań, spacerów, zwiedzania Warszawy, 
muzeów, jak również morsowania w lodowatej wodzie. Był to pierwszy efekt współpracy Klubów, na mocy porozumienia 
podpisanego przez Prezydent Monikę Rosińską i Prezydenta Gregorio Mirone. 
Dnia 7 kwietnia br. w ramach współpracy, odbyła się wizyta w Katanii polskiego pianisty Wojtka Kruczka, finalisty konkur-
su Chopinowskiego, który biorąc udział w koncercie, oczarował tamtejszą publiczność, grając utwory Fryderyka Chopina 
i promując na Sycylii jego muzykę. Natomiast w maju br. do Warszawy przyleciała 14-osobowa delegacja z RC Katania Est. 
Rotarianie byli zachwyceni Warszawą, zielenią, polską kuchnią i historią. Odwiedzili Pragę, poznając klimatyczne miejsca 
tej dzielnicy i smaki starej Warszawy. Współpraca się rozpoczęła, teraz czas na rewizytę. Zachęcamy Kluby, które nie mają 
takich partnerskich relacji do działania w tym kierunku .
W organizację wizyty z ramienia RC Warszawa Fryderyk Chopin najbardziej zaangażowani byli: Iwona Leśniewska, Aneta 
Mioduszewska, Dorota Komor, Paweł Rosiński, Michał Skup i Maciej Matwiejczuk.  
Iwona Leśniewska, Monika Rosińska, RC Warszawa Fryderyk Chopin

RC WARSZAWA fRyDERyK CHOPIN
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W ramach koncertów urodzinowych Fryderyka Chopina do 
Warszawy przyleciał utalentowany pianista Daniele Costa

 Łącznie udało się zebrać na stypendia ponad 6 000 zł
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Rotarianie wspierają orkiestrę
Dochód z tegorocznego balu charytatywnego, zorganizo-
wanego przez RC Janów Lubelski członkowie Klubu posta-
nowili całkowicie przeznaczyć na tournée lokalnej 30-oso-
bowej „Olek Orkiestry” po Słowacji.
Przygotowaniem atrakcji turystycznych zajmą się Rotaria-
nie z Klubów Rotary Popradu, Preszova i Spisskiej Novej 
Vsi, ponieważ w tych miastach Orkiestra zagra koncerty.
Bal charytatywny odbył się w lutym 2018 roku w Hotelu 
DUO Spa nad Janowskim Zalewem. Uczestniczyli w nim 
goście z RC Spisska Nova Veś oraz z Klubów z Zamościa, 
Nisko - Stalowej Woli i Lublina. Przedsięwzięcie wsparł 
także finansowo RC Jarosław. Podczas wyjazdu Orkiestry 
na Słowację, zaplanowanego na 26-29 lipca 2018 roku, od-
będą się trzy koncerty połączone z akcjami charytatywnymi 
słowackich Rotarian. Dla młodej orkiestry będzie to duże 
przeżycie. Antoni Florczak, RC Janów Lubelski

RC jANóW lUBElSKI

Koncert Charytatywny 

W Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju (25 listopada 2017 roku) odbył się, zorganizowany przez RC Polanica Zdrój, 
Koncert Charytatywny z udziałem orkiestry „Sygit Band”. Podczas wydarzenia udało się zebrać 7 500 zł. Środki te zostały 
przekazane na Fundusz Stypendialny dla młodzieży z powiatu kłodzkiego.
Na scenie, zupełnie społecznie, wystąpił rotariański zespół „Sygit Band” składający się z muzyków, którzy na co dzień zaj-
mują się czymś zupełnie innym niż muzyką i często są znanymi osobistościami ze świata medycyny nauki i biznesu.
Choć RC Polanica Zdrój istnieje dopiero od 2010 roku mieliśmy przyjemność gościć Rotarianina Macieja Sygita z jego 
zespołem już po raz trzeci. Jednak po raz pierwszy orkiestra zagrała w pełnym składzie dostarczając wszystkim niezapo-
mnianych doznań. Udało nam się wypełnić salę polanickiego Teatru Zdrojowego a uzyskane ze sprzedaży cegiełek środki 
pozwoliły na stworzenie Funduszu Stypendialnego dla społecznie zaangażowanych młodych ludzi uczęszczających do szkół 
powiatu kłodzkiego.
Poprzednie koncerty orkiestry „Sygit Band” nacechowane były profesjonalizmem, ale ten zachwycił dodatkowo nowym, 
pięknym brzmieniem. Rozbudowane sekcje smyczkowe i dęte były ciekawą zmianą w stosunku do poprzedniego składu 
i stworzyły wspaniały podkład dla solistów. A solistami byli m.in. prof. Alicja Chybicka, Anna Majkut-Polańska, prof. Jan 
Miodek, prof. Marek Ziętek, Sławomir Kubas i Robert Zapałowicz. 
W koncercie wziął udział Gubernator Dystryktu Marian Jerzy Korczyński, który w krótkim wystąpieniu przybliżył zgro-
madzonej publiczności rotariańskie idee. W przerwie koncertu prof. Jan Miodek sygnował swoim podpisem książki o po-
prawnej polszczyźnie.
Po każdym tego typu wydarzeniu nadchodzi czas na podsumowanie. Otrzymaliśmy bardzo pochlebne publikacje w lokal-
nej prasie a Telewizja Kłodzka wyemitowała reportaż. Z pewnością było warto.
Andrzej B. Olszewski, RC Polanica Zdrój

RC POlANICA ZDRój
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Środki zebrane podczas balu zostały przekazane na Fundusz Stypendialny dla młodzieży z powiatu kłodzkiego 

 Bal charytatywny odbył się w lutym 2018 roku 
w Hotelu DUO Spa nad Zalewem Janowskim 
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| Jarosław Kowalski, RC Olsztyn |

Jeśli planujesz lecieć na Filipiny 
i wybierasz pobyt na wyspie Bohol 
lub Panglao,  to oprócz wylegiwania 

się na przepięknej, czystej plaży i zaży-
wania kąpieli w ciepłym morzu, wybierz 
się koniecznie na wycieczkę po wyspie. 
Można ją wykupić w biurze lub hotelu, 
ale znalezienie własnego przewodnika 
gwarantuje, że pojedziesz mniej uczęsz-
czaną trasą. Szczególnie wartych obej-
rzenia jest 6 miejsc:

 1. Wyraki czyli tarsiery
Tarsjusze najlepiej oglądać w Tar-
sier Sanctuary. Żyją one w rezerwacie 
o powierzchni 13 ha. Słodko wyglądające 
zwierzątka to ginący gatunek. Tarsiery 
żerują głównie nocą, stąd ich ogromne 
oczy, które muszą wychwycić najmniej-
sze fotony światła. Mają największe oczy 
wśród wszystkich ssaków. Polecamy 
Sanctuary ponieważ jest to miejsce mało 
turystyczne, gdzie wyjątkowo dba się 
o to, by wyraki nie były niepokojone.  

2. Loboc River
To miejsce skąd wypływają statki z tu-
rystami na niezwykle malowniczą rze-
kę. Zabierz kurtkę przeciwdeszczową 
bo może się przydać. Wzdłuż rzeki jest 
mnóstwo osiedli, a miejscowi chłopcy 
mają trzy ulubione konkurencje: wdra-
pywanie się na palmy, pokazowe sko-
ki do wody oraz kto szybciej dopłynie 
po banknoty, które turyści wrzucają do 
wody najlepszym śmiałkom.  

3. Chocolate Hills – Czekoladowe 
Wzgórza
Legenda głosi, że dwa olbrzymy walczy-
ły ze sobą i rzucały w siebie kamieniami. 
Walka musiała trwać długo, bo naliczo-
no 1298 wapiennych kopców o wysoko-
ści od 30 do 100 metrów. Czekoladowe 
wzgórza znajdują się pośrodku wyspy 
Bohol w okolicach miasteczka Carmen.  
W marcu, w porze suchej, roślinność 
na kopcach zaczyna wysychać, co daje 
charakterystyczny czekoladowy kolor. 
Warto zabrać krem z filtrem UV i wodę.

4. Zipline na Bohol
Rozwieszona między dwoma wzgórzami 
lina leci nad piękną doliną i rzeką. Cza-
sem czekamy do pół godziny w kolejce, 
później zakładamy kask, układamy się 
w specjalnej macie, chroni nas podwój-

ne zabezpieczenie na stalowych linach – 
jest bezpiecznie – i w drogę.

5. Bambusowy most
Rewelacyjnym przeżyciem jest spacer 
po bambusowym moście. Ciekawie robi 
się gdy most jest świeżo po deszczu, co 
zdarza się bardzo często. Wtedy nogi za-
czynają się rozjeżdżać i spacer zamienia 
się w walkę o życie. Jednak jeśli nie masz 
lęku wysokości, warto zaliczyć tę atrak-
cję. Strzał adrenaliny murowany.  

6. Dumaluan Beach
To na pewno najładniejsza plaża Bohol 
i jedna z najpiękniejszych plaż na Filipi-
nach. Jeśli jest Twoim miejscem odpo-
czynku, to jesteś szczęśliwcem.  
 
 

Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn 
Członek zarządu RC Olsztyn. 
Z wykształcenia jest geodetą 
i dziennikarzem – pisze, fotografuje
i filmuje. Wspólnie z małżonką
Dorotą prowadzi blog podróżniczy 
„Szalone walizki”.
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Bohol na filipinach 

Tarsiery mają największe oczy wśród wszystkich ssaków

Dumaluan Beach to jedna z najpiękniejszych plaż na Filipinach. 
Jeśli jest Twoim miejscem odpoczynku, to jesteś szczęśliwcem

kowalscy w podróży
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| Anna Kwoczek-Wadecka
RC Elbląg Centrum |

Podobno jedynym pewnikiem 
w naszym życiu jest zmiana. Do-
tyczy to szczególnie przepisów 

prawnych, które ewoluują w niektó-
rych dziedzinach życia z prędkością 
światła oraz stowarzyszeń, w ramach 
których funkcjonują nasze Kluby Ro-
tary. W poprzednim artykule zapo-
znaliśmy się z Krajowym Rejestrem 
Sądowym. Dla przypomnienia - jest to 
sądowy organ rejestracyjny, zawiera-
jący dane o naszych rotariańskich sto-
warzyszeniach. 
Do Krajowego Rejestru Sądowego zgła-
sza się zmiany takich danych Klubów 
jak: nazwa stowarzyszenia, jego sie-
dziba i adres, statut (zgłaszamy datę 
zmiany statutu, oznaczamy zmienione 
paragrafy, a w wypadku ustalenia nowe-
go tekstu – zaznaczamy go), dane osób 
wchodzących w skład Zarządu, czyli or-
ganu uprawnionego do reprezentacji, 
dane osób wchodzących w skład orga-
nu nadzoru wewnętrznego - Komisji 
Rewizyjnej oraz rodzaje działalności 
gospodarczej, jeśli stowarzyszenie taką 
prowadzi. 
Dnia 15 marca 2018 roku weszły w życie 
zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, nakładające na stowarzysze-
nia nowe obowiązki. Przez sądowy or-
gan rejestrowy zbierane są te same dane 
co wcześniej (czyli imiona, nazwiska, 

pesele osób reprezentujących oraz zgo-
dy na powołanie - jeśli jest taka potrzeba 
tzn. kiedy inne osoby niż powołane pod-
pisują wniosek), jednakże od tej daty 
wymaga się od organizacji pozarządo-
wych  dodatkowo adresów do doręczeń 
osób reprezentujących rotariańskie sto-
warzyszenia. Mają one ułatwić Sądowi 
kontakt z podmiotami zarejestrowa-
nymi w KRS. Uprzedzając nasuwające 
się zapewne w tym momencie pytania 
- bez obaw, adresy te nie będą widoczne 
i dostępne dla wszystkich, będą znajdo-
wały się jedynie w dokumentach, które 
zbiera Sąd. Każda organizacja ma obo-
wiązek uzupełnić dane o adresy osób je 
reprezentujących. W tym celu musimy 
do wniosku o wpis tych osób, oprócz 
wcześniej wymaganych informacji, do-
łączyć ich adresy do doręczeń, składa-
jąc je w formie oświadczenia. Najlepiej 
zrobić to w momencie zgłaszania pierw-
szych zmian do KRS- u, które składać 
będziemy po 15 marca 2018 roku. Przy 
kolejnych wnioskach nie ma już takiej 
potrzeby. Każdy Klub jest jednak zobo-
wiązany do złożenia nowego oświadcze-
nia, w sytuacji kiedy adres do doręczeń 
osoby go reprezentującej się zmieni, 
albo kiedy zmienia się sama osoba (np. 
wybieramy nowego członka Zarzą-
du). Adres do doręczeń nie musi być 
zgodny z adresem zamieszkania, musi 
jednak gwarantować odebranie prze-
syłanej dla niej korespondencji z Sądu. 
Ostatecznym terminem uzupełnienia 

nowych wymogów jest połowa wrze-
śnia 2019 roku. Nie powinno to jednak 
dotyczyć naszych Klubów. Regulaminy 
rotariańskie, statuty, a szczególnie „rok 
rotariański” obligują nas do podjęcia 
specjalnej aktywności, a szczególnie 
odbycia walnych zebrań członków i wy-
boru przedstawicieli Zarządu na następ-
ny okres czasu. Od 15 marca 2018 roku 
oświadczenia z adresami do doręczeń 
stały się więc standardowym elemen-
tem procedury i składając dokumenty 
do KRS powinniśmy o nich pamiętać.
Parafrazując, zmiany są dobre, nawet, je-
śli bywają bolesne. Życzę naszym czytel-
nikom, by nie odczuli ich zbyt dotkliwie. 

z prawem za pan brat

Zmiany, zmiany, zmiany

Anna Kwoczek-Wadecka,
RC Elbląg Centrum
Członkini RC Elbląg Centrum od 
chwili jego założenia. Skarbnik Klubu 
w kadencji 2016/2017.
Wykształcenie wyższe - prawnik
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Co godzinę jedna osoba na świe-
cie dowiaduje się, że choruje na 
nowotwór krwi. Dla wielu z nich 

jedyną szansą na wyzdrowienie jest 
przeszczep komórek szpiku kostnego 
od niespokrewnionego dawcy. Dopa-
sowanie bliźniaka genetycznego jest 
procesem bardzo żmudnym, trudnym 
i czasochłonnym. Dlatego też z okazji 
Światowego Tygodnia Rotaractu, polscy 
Rotaractorzy zechcieli wspomóc funda-
cję DKMS w pozyskiwaniu potencjal-
nych dawców szpiku.

W dniach od 24 marca do 6 maja 2018 
roku, w większości polskich miast odby-
ła się ogólnopolska akcja rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku pod hasłem 
„Rotaract z DKMS”.

DKMS jest to fundacja zajmująca się 
poszukiwaniem niespokrewnionych 
dawców szpiku. W ciągu 8 lat swojej 
działalności w jej bazie zostało zareje-
strowanych ponad 1 300 000 potencjal-
nych dawców. 

Ogólnopolska akcja „Rotaract z DKMS” 
miała na celu pomóc w znalezieniu ko-
lejnych osób, chcących zasilić bazy fun-
dacji. Samo rejestrowanie osób nie było 
trudne. Polegało na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycznego, na-
stępnie wypełnieniu ankiety oraz po-
braniu wymazu z wewnętrznej części 
policzka. Średni czas zapisania się do 
bazy to ok. 5 minut, tak niewiele, a może 
zdziałać tak wiele.

Zadaniem Klubów była organizacja 
stanowiska w zaludnionych miejscach, 
najczęściej wybór padał na galerie han-
dlowe. Rotaracty, które zaangażowały 
się w akcję to: RAC Łódź Fabryka, RAC 
Warszawa Śródmieście wraz z RAC 
Warszawa, RAC Poznań, RAC Wrocław 
wraz z RAC Wrocław-Centrum, RAC 
Bydgoszcz, RAC Toruń, RAC Szczecin, 
RAC Kraków-Wawel oraz RAC Trójmia-
sto. Członkowie RAC Kraków-Wawel 
nie organizowali zbiórki samodzielnie 
ale wspomagali DKMS w charakterze 
wolontariuszy. Podczas ich wspólnej 
akcji 27 maja 2018 roku, w galerii han-
dlowej Factory Kraków, udało się zare-
jestrować 103 dawców. 

Liczba zarejestrowanych dawców 
w podziale na Kluby przedstawia się 

następująco:  - RAC Łódź Fabryka - 
106, RAC Trójmiasto – 98, RAC War-
szawa i RAC Warszawa-Śródmieście 
- łącznie 83, RAC Poznań – 38, RAC 
Wrocław i RAC Wrocław-Centrum - 
łącznie 31, RAC Bydgoszcz – 26, RAC 

Toruń – 24 i RAC Szczecin - 21 poten-
cjalnych dawców. 
W planach jest, aby akcja „Rotaract 
z DKMS” była organizowana cyklicznie 
raz do roku. Iga Koprowska,
RAC Warszawa Śródmieście

Młodzież
wspiera DKMS
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Młodzież z RAC 
Warszawa Śródmieście

Rotaract Łódź-Fabryka

Członkowie RAC Trójmiasto
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Odzież dla 
mieszkańców 
Warszawska „Jedynka” po raz ko-

lejny pomaga zawiązać współpra-
cę pomiędzy hotelami a lokalnymi spo-
łecznościami.
Tym razem Rotaractorzy zapukali do 
Holiday Inn Warsaw City Centre, któ-
ry zorganizował wewnętrzną zbiórkę 
ubrań wśród pracowników. „Jedyn-
ka” była odpowiedzialna za sprawy 
związane z logistyką oraz dystrybucją 
ubrań wśród najbardziej potrzebują-
cych. W tym celu nawiązaliśmy kontakt 
z mieszkańcami wsi Skierdy na północy 
Warszawy.
Hotel zebrał naprawdę sporo ubrań. 
- Dobrze, że pojechałem sam, bo nie 
miałbym miejsca na pasażera -  żartuje 
Rafał Tondera, Prezydent Warszawskie-
go RAC. 
Dzięki zaangażowaniu hotelu oraz 
mieszkańców wsi, sprawnie posorto-

wano ubrania i rozdano najbardziej po-
trzebującym mieszkańcom w Skierdach 
i okolicznych wsiach.
Ta akcja pozwoliła nam nie tylko za-
cieśnić klubowe więzi i szlifować swo-

je umiejętności organizacyjne, ale 
też dała okazję do poznania dobrych 
i aktywnych społecznie ludzi z wielu 
różnych środowisk. Rafał Tondera, 
Warszawski Klub Roraract

W ubiegłym roku Rotary Club 
Jelenia Góra, w ramach projek-

tu „Otwarty świat”, gościł w naszym 
pięknym regionie dzieci z Ukrainy. 
W dniach 28.04-03.05.2018 r., mło-
dzież z RAC Jelenia Góra, finalizując 
ten sam projekt, została zaproszona na 
zachodnią Ukrainę przez tamtejszy Ro-
taract – RAC Równe (Rivne Rotaract 
Club). Towarzyszył im Zbigniew Byczko 
z RC Jelenia Góra. 
Projekt „Otwarty świat” to przede wszyst-

kim integracja - wymiana doświadczeń, 
poznanie kultury i dalsze plany wspól-
nych projektów i wzajemnej pomocy. Dla 
nas okazał się czymś dużo większym - 
stał się okazją do poznania nowych przy-
jaciół - wspaniałych, radosnych i pełnych 
ciepła oraz życzliwości ludzi. Dziękujemy 
naszym gospodarzom z Rivne Rotaract 
Club i Viktorowi Pasichnyk, byłemu 
członkowi RAC Równe, a obecnie RC 
Kraków Zamek Niepołomice, za umoż-
liwienie nam zwiedzania pięknych miast 

i ich zabytków oraz poznania ukraińskiej 
kultury. Dziękujemy naszym przyjacio-
łom za tak wspaniałą gościnę i wspólny, 
cudowny czas pełen radości oraz Wojcie-
chowi Chadży, Prezydentowi RC Jelenia 
Góra, za to, że otrzymaliśmy możliwość 
wyjazdu. Ta podróż to dopiero początek 
wspólnych projektów i spotkań, jesteśmy 
tego pewni.
Otwarta Polska - otwarta Ukraina - 
otwarty świat! 
Tomasz Żylewicz, RAC Jelenia Góra

WARSZAWSKI KlUB RAC

RAC jElENIA góRA
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Otwarci na świat
Polskich Rotaractorów gościł ukraiński RAC Rivne

 Ubrania rozdano najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom w Skierdach i okolicznych wsiach
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Wraz z końcem roku szkolnego 
kończy się kolejny rok poby-
tu w Polsce młodych ludzi, 

którzy przylatują do nas z całego świata 
w ramach Programu Wymiany Młodzie-
ży, organizowanego przez Rotary Inter-
national od blisko 40 lat. 
Po wspólnych spotkaniach w Bydgosz-
czy, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie, 
w pierwszy weekend czerwca br. mło-
dzież przyjechała do Spały, w której 
w tym samym czasie odbywała się Kon-
ferencja Dystryktu 2231. To pierwszy 
raz, gdy młodzi ludzie mogli uczestni-
czyć w naszym rotariańskim wydarze-
niu i spotkać się z Rotarianami, Rota-
ractorami i Interactorami z całej Polski, 
którzy także zjechali do tej uroczej miej-
scowości.
Pierwszego dnia pobytu młodzież roze-
grała między sobą turniej Ground Golfa, 
natomiast w sobotę przed południem 
miała okazję zwiedzić bunkry w Konew-
ce, do której została zawieziona kolejką 
turystyczną. Bunkry powstały podczas 
II Wojny Światowej dla ochrony pocią-
gów, którymi do Spały (gdzie mieściło 
się Naczelne Dowództwo Wojskowe 
„Wschód”) przyjeżdżali hitlerowscy 
przywódcy. Młodzież miała okazję zoba-
czyć cały bunkier kolejowy oraz bunkry 
techniczne. 
Tradycji pożegnalnych spotkań stało 
się zadość, ponieważ nasi zagraniczni 
studenci w sobotnie popołudnie ujaw-
nili swoje talenty muzyczne, taneczne 

i recytatorskie. Rotarianie i zaproszeni 
goście mieli okazję podziwiać występy 
grup z Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy 
czy Warszawy, które wywoływały salwy 
śmiechu, radości i nagradzane były gorą-
cymi brawami. W programie występów 
znalazły się piosenki z Meksyku, Brazy-
lii, Tajlandii, tradycyjny tajlandzki taniec 
oraz interpretacje „Zoo” Jana Brzechwy 
i „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Niestety pogoda pokrzyżowała plany 
na sobotni wieczór i zamiast pożegnal-
nego ogniska młodzież poprzestała 
na grillu i w minorowych nastrojach 
spędziła resztę wieczoru na rozmo-
wach i pożegnaniach. Tych ostatnich 
w niedzielny poranek było aż nadto, 
był płacz i ogromny smutek, ponieważ 
w tej samej grupie studenci spotkali się 
po raz ostatni. Czas wyjazdów nadszedł 
niespodziewanie szybko, jednak ta cu-

downa, ponad 70-osobowa grupa mło-
dzieży, która gościła u nas w trakcie ka-
dencji 2017-2018 pozostanie w naszych 
wspomnieniach i będziemy utrzymywać 
ze sobą kontakt. Niektórzy już zapowie-
dzieli swój rychły powrót do naszego 
kraju. Do zobaczenia!
Angelika Przeździęk, 
RC Warszawa Józefów, 
Przewodnicząca Komitetu 
Wymiany Młodzieży
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Pożegnalne spotkanie młodzieży w Spale

Wielkie podziękowania dla całego 
Komitetu Wymiany Młodzieży. 
Przede wszystkim dziękujemy 
korespondentom i oficerom 
w Klubach, a szczególnie Angelice 
Przeździęk i Annie Łysek za 
ogromny trud włożony w pracę 
z nami.  Studenci	Programu	
Wymiany	Młodzieży

W dzień wyjazdu pożegnań było aż nadto 

W ramach Programu Wymiany Młodzieży, organizowanego przez Rotary 
International od blisko 40 lat, do Polski przyjeżdża młodzież z całego świata

| WYMIANA MŁODzIEŻY
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Członkowie Interact Grudziądz-
Centrum oraz uczniowie II Li-
ceum w Grudziądzu wspólnie 

zaangażowali się w program edukacyjny 
Szkoła Dialogu – „Śladami grudziądz-
kich Żydów”, którego celem jest zapo-
znanie uczniów szkół ponadpodstawo-
wych z historią Żydów w Polsce oraz 
ich wkładem w społeczny, kulturalny 
i ekonomiczny rozwój naszego kraju. 
Patronat nad projektem objął Prezydent 
Miasta Grudziądza.

Uczestnicy programu pozna-
ją rolę, jaką Żydzi odgrywali 
w ich miastach oraz lokalną historię, 
która bardzo często nie jest im znana. 
Do tej pory odbyły się dwa dwudniowe 
warsztaty, na których członkowie IAC 
dowiedzieli się ciekawostek dot. życia 
Żydów oraz  obalali mity na ich temat.

Projekt będzie zakończony w czerwcu 
br. i do tej pory zostały zorganizowa-
ne takie akcje jak np. zamalowywanie 
Gwiazd Dawida oraz obraźliwych na-
pisów na kamienicach wokół szkoły. 
Udało się dostać wszystkie potrzebne do 

tego rzeczy i zgodę po napisaniu pisma 
do miejskiej spółki MPGN. Kolejną jest 
zorganizowanie spaceru po Grudziądzu, 
m.in. do dawnej Synagogi i sierocińca.

Na grudziądzkich Plantach, miejscu, 
w którym przed II wojną światową ist-

niały żydowskie kamienice i sklepy, sta-
nie tablica pamiątkowa, na której napis 
zostanie wykonany w  trzech językach: 
polskim, angielskim i hebrajskim.
Wartość projektu przewidziana jest na 
kwotę 1 500 zł. Julia Mioduszewska, 
IAC Grudziądz Centrum

IAC gRUDZIąDZ CENTRUM
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W ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty w dniu 9 
maja 2018 r. uczniowie z kowarskiego Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących należący do Klubu Interact Jelenia Góra
-Cieplice oraz  wychowankowie mysłakowickiego Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania OHP, wspólnie wykonywali kartki 
na Dzień Matki. Zostały one rozdane pacjentom z Domu Po-
mocy Społecznej w Kowarach, a także z Zakładu Opiekuń-
czo Leczniczego w Szklarskiej Porębie oraz Miłkowie. Celem 
projektu była również integracja młodzieży z różnych środo-
wisk. Uczestnicy świetnie się bawili i doskonale wykorzystali 
wspólnie spędzony czas – powstały piękne kartki. 
Redakcja

W środę 6 czerwca 2018 roku członkowie Interact Białystok ob-
serwowali jak wygląda organizacja koncertu charytatywnego, 
uczestnicząc w występie zespołu Organek, który odbył się w Ze-
spole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymsto-
ku. Organizatorem koncertu była szkoła, która wsparła inicjatywę 
uczniów, chcących zebrać pieniądze na leczenie swojej koleżanki. 
Interactorzy rozmawiali z artystą Tomaszem Organkiem na 
temat działalności dobroczynnej. Przy okazji dobrej zabawy, 
wsparli inicjatywę i nabyli bezcenne doświadczenia, które 
będą mogli wykorzystać we własnych projektach. To doskona-
ła okazja, aby, dzięki pozyskanym kontaktom, rozwinąć swoje 
możliwości w realizacji podobnych przedsięwzięć w Klubie. 
Jakub Chomko, IAC Białystok

IAC jElENIA góRA-CIEPlICE IAC BIAłySTOK
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Kartki na Dzień Matki 
Poznawali kulisy koncertu charytatywnego 

grudziądzka młodzież w Szkole Dialogu

Jedną z akcji w ramach projektu było 
zamalowywanie obraźliwych napisów na ścianach 

 Podczas robienia kartek 
młodzież świetnie się bawiła

 Od lewej: Artysta Tomasz Organek i Jakub 
Chomko, Prezydent IAC Białystok
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KAlENDARIUM WyDARZEń KRAjOWyCH I ZAgRANICZNyCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

MAj

12 Centrum Rekreacyjno-Sportowe 
Ukiel V Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O Co Biega?” Organizator: RC 

Olsztyn Varmia

17-20 Kolno, Pensjonat Romanowski Rajd Motocyklowy IfMR Polska RC Bartoszyce lidzbark 
Warmiński

18-19 giżycko Regaty Rotary o puchar gubernatora Dystryktu 2231 RC giżycko

25 gdańsk,
Ratusz Staromiejski Obchody 25-lecia RC gdańsk-Sopot-gdynia RC gdańsk-Sopot-

gdynia

CZERWIEC

1-3 Spała, Hotel Mościcki Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

8-10 Kraków Konferencja Interact w Krakowie IAC Kraków

16 TRAfO, Św. Ducha 4, Szczecin fash’n’Act 2 IAC i RC Szczecin 
International

24 Nad rzeką Krzną IV Rotariański Wyścig Kaczek na Krznie RC Biała Podlaska

23-27 Toronto 109 Konwencja Rotary International
– Toronto 2018 Rotary International

30 lidzbark Warmiński 20-lecie RC Bartoszyce-lidzbark Warmiński
i uroczyste przekazanie Służby Prezydenckiej

RC Bartoszyce-
lidzbark Warmiński

lIPIEC

7-10 Mielno, Ośrodek „Wodny Świat” Obóz żeglarski – Mielno 2018 IyfR Pomerania fleet

SIERPIEń

10-18 Szlak jezior Mazurskich XVI Rejs Wymiany Młodzieży Rotary RC giżycko

WRZESIEń

1 Woryny
XIX Dystryktalne Zawody Wędkarskie o Puchar 

gubernatora D2231 oraz VII Memoriał Zbigniewa 
Bartoszewicza

RC Bartoszyce lidzbark 
Warmiński

12-16 Wilno, Hotel Vilnius grand Resort Instytut Stref 15-16 & gETS Rotary International

22-23 giżycko, Twierdza Boyen III Zlot Pojazdów Zabytkowych Mazury 2018 RC giżycko

PAźDZIERNIK

5-7 Polanica Zdrój, Hotel Polanica
Resort & Spa Konferencja Dystryktu 2231 kadencji 2018/2019 Dystrykt 2231

lISTOPAD-gRUDZIEń

30.11-
2.12 Ryn, Hotel Ryn Seminaria Tematyczne D2231 i Walne Zgromadzenie  Dystrykt 2231

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
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 

Witamy w rodzinie Rotary

Anna Krzywicka -  RC Olsztyn Varmia, 
neurologopeda, ZPE i Przychodnia 

Specjalistyczna

Wojciech Szydlik - RC Olsztyn Varmia, 
właściciel firmy informatycznej WS 

Computer

Dawid Sugier – RC Olsztyn Varmia, 
lekarz, fotograf, podróżnik 

jarosław Tarczyński – RC Szczecin 
International, Dyrektor Zarządu 

w Durable Sp. z o.o. ; a także Prezes 
Północnej Izby gospodarczej

jean-Christophe jop - RC Olsztyn 
Varmia, pracuje jako project manager 

w Michelin

Marta Wiśniewska – RAC Warszawa 
Zamek , studentka finansów 

i Rachunkowości SgH w Warszawie, 
absolwentka Handlu Zagranicznego na Ug



The bus stop that changed everything
An inspirational project began when Robert from Uganda met Dale from 
the U.S. at the 2016 Korea convention, while waiting for a bus. A friendly 
conversation quickly led to a scheduled meeting in Uganda where plans 
would be set. The result? The East Africa Project Fair, which brings 
clubs and funders together on service projects around the world.

Find your inspiration at the Rotary Convention in Toronto. 
Register today at riconvention.org.

ROTARY CONVENTION
23-27 JUNE 2018 
TORONTO, ONTARIO, CANADA  

InspirationInspirationInspiration
   AROUND EVERY CORNER 

Przystanek autobusowy, który wszystko zmienił
Inspirujący projekt rozpoczął się, gdy na Konwencji w Korei w 2016 r. Robert z Ugandy, 
czekając na autobus, poznał Dale’a z USA. Przyjacielska rozmowa szybko doprowadziła do 
zorganizowania spotkania w Ugandzie, gdzie miały powstać plany. 

Rezultat? The Africa Project Fair- program, który łączy Kluby i darczyńców by wspólnie 
realizowali projekty na całym świecie. 

Znajdź swoją inspirację na Konwencji w Toronto.  
Zarejestruj się już dziś na riconvention.org.




