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Rotaracty
są częścią
rodziny Rotary
Barry Rassin

Prezydent Rotary International

Jedną z rzeczy, które najbardziej cenię
w służbie jako prezydenta Rotary International, są ludzie, których spotykam. Wiele czasu spędzam podróżując
i odwiedzając kluby Rotary na całym
świecie, a powitanie Rotarian to coś
wyjątkowego. Jednak nie ma nic tak
ciepłego, jak powitania, które otrzymałem od klubów Rotaract. Ci młodzi
ludzie, oddani ideałom Rotary, wkładają swoje serca w pracę nie zapominając dobrze się przy tym bawić.
Jedną z głównych atrakcji moich ostatnich podróży była wizyta w Ghanie,
gdzie odwiedziłem Dystrykt, który
szczyci się około 60 klubami Rotaract.
Nie są zadowoleni z tej liczby - w rzeczywistości są pełni zapału i zaangażowani w plan jej podwojenia. I wiem, że
to zrobią.
Rotaractorzy szczepią dzieci przeciwko
polio. Przekazują krew, tam, gdzie jej
zasoby są niebezpiecznie niskie. Pomagają w utrzymaniu higieny w szkołach
(mycie rąk przez dzieci). Krótko mówiąc, włączają się w realizację projektów zmieniających rzeczywistość, które
mają realny wpływ na ich społeczności.
W Nakivale (Uganda), jeden z klubów
Rotaract zmienia życie uchodźców
w osadzie w Nakivale (Uganda). Ci
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młodzi przywódcy zmieniają to, co inni
mogą postrzegać jako wady, w szansę
budowania wspólnoty i otwierania nowych możliwości tym, którzy ich najbardziej potrzebują.
W Turcji, Rotaractorzy w każdą środę
odwiedzają dzieci w szpitalu i spędzają z nimi czas grając z w różne gry,
aby podnieść je na duchu. Są również
mentorami nowych studentów na uniwersytetach i uczą ich umiejętności
przywódczych.
Rotaracty są przyszłością Rotary.
Światowy Tydzień Rotaract, który
świętujemy w dniach 11-17 marca,
jest doskonałą okazją do poznania lokalnych Rotaractów i porozmawiania
z nimi o tym, jak kluby mogą ze sobą
współpracować. Jeśli Twój klub Rotary nie sponsoruje jeszcze klubu Rotaract, wiedz, że nie musisz być związanym z uczelnią lub uniwersytetem, aby
to zrobić. Kluby Rotaract z siedzibą
w lokalnych społecznościach są świetnym rozwiązaniem. Pamiętaj, że Rotaractorzy są częścią rodziny Rotary.
Kiedy Rotaractorzy są gotowi opuścić
swój klub Rotaract, nie chcemy, aby opuścili rodzinę Rotary. Proszę wszystkich

Rotarian, aby pomogli im w przejściu
do klubu Rotary lub w założeniu nowego. Cieszę się, że możemy tworzyć tyle
nowych klubów ile potrzebujemy, aby
dać każdemu miejsce, w którym będzie
czuł się jak w domu, podczas zmieniania
świata na lepszy. Służba w Rotary powinna dawać radość i być inspirująca
oraz dostępna dla wszystkich.
Jeśli jest coś, do czego Rotary zawsze
dąży, to różnorodność. W przeszłości
oznaczało to często różnorodność zawodów, narodowości i perspektyw.
Zrobiliśmy wielkie postępy, jeśli chodzi o różnorodność wieku i płci, a gdy
przyjmiemy więcej Rotaractorów do
naszej organizacji, staniemy się jeszcze
silniejsi.
Rotary jest potężną organizacją. Razem z Rotaractem jesteśmy nie do powstrzymania. Pracując ramię w ramię,
mamy potencjał, aby być Inspiracją
dla każdej części społeczeństwa i dla
każdej osoby, którą spotykamy.
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Jesteśmy
inspiracją
Barry Rassin

Prezydent Rotary International

Co dwie minuty, gdzieś na świecie, kobieta umiera z powodu możliwych do
uniknięcia przyczyn związanych z ciążą i porodem. Dzieci, których matki
umierają w ciągu pierwszych sześciu
tygodni ich życia, są znacznie bardziej
narażone na śmierć niż dzieci, których
matki przeżyły. Podróżowałem po całym świecie jako prezydent Rotary,
poznałem rodziny, dla których nie są
to po prostu tragiczne statystyki. Ale
poznałem także ludzi, którzy poświęcają się pomaganiu matkom i dzieciom
- i dzięki nim mam nadzieję. A ponieważ wielu z tych ludzi jest Rotarianami, jestem też z nich dumny. Kwiecień
jest miesiącem Zdrowia Matki i Dziecka w Rotary, więc jest to idealny czas,
aby opowiedzieć Wam o rzeczach, które robią Rotarianie, z których również
będziecie dumni.
Jesienią ubiegłego roku złożyłem wizytę w szpitalu w miejscowości Jekabpils na Łotwie. To nowoczesny
szpital, w którym lekarze i pielęgniarki są troskliwi, oddani i wykwalifikowani. Ale pomimo całej ciężkiej pracy,
wskaźnik umieralności matek w tym
szpitalu utrzymywał się na wysokim
poziomie ze względu na czynnik, który
był poza ich kontrolą: brak niezbędne-

go sprzętu diagnostycznego, a nawet
podstawowych urządzeń, takich jak
inkubatory.
Tu właśnie zadziałali Rotarianie.
Dwadzieścia jeden klubów z całego świata połączyło siły, by uzyskać
grant globalny, który zapewnił to, czego potrzebował ten szpital. Kiedy we
wrześniu wszedłem na oddział położniczy, zobaczyłem najnowocześniejszy
sprzęt i spotkałem pacjentów, którzy
otrzymali opiekę, jakiej potrzebowali.
Każda matka i dziecko na świecie zasługują na to.
Brazylijscy Rotarianie pracowali
z członkami klubów Rotary w Japonii
nad grantem globalnym, który zwiększył ilość miejsc dla najmłodszych
pacjentów na nadmiernie obłożonym
oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Nowe inkubatory, monitory
i inny sprzęt umożliwiły miejscowemu
szpitalowi ratowanie o wiele większej
liczby dzieci każdego roku.

specjalny program, w ramach którego
uczono położne nowoczesnych dobrych
praktyk. Powstał także dopracowany
kulturowo odpowiedni podręcznik dotyczący porodu. Między 2013 rokiem
(kiedy zespół po raz pierwszy udał się
do Mongolii), a 2017 rokiem, śmiertelność noworodków w Mongolii spadła
z 11,2 do 9,1 na 1000 urodzeń, a także
zmniejszyła się śmiertelność matek.
To właśnie mam na myśli, gdy mówię
o służbie postępu i właśnie to Rotarianie robią najlepiej. Z powodu naszej działalności, która obejmuje cały
świat; obecności w lokalnych społecznościach, która pozwala nam zobaczyć, co jest najbardziej potrzebne
i naszej wiedzy, która obejmuje niezliczone umiejętności i zawody, jesteśmy
w stanie służyć w sposób, który nie ma
sobie równych. Jesteśmy w stanie Być
Inspiracją, pomagając tym, którzy
najbardziej nas potrzebują.

W Mongolii zespół szkolenia zawodowego z Nowej Zelandii zorganizował
kurs w zakresie technik reagowania
w sytuacjach kryzysowych dla lekarzy
i położnych. Rotarianie opracowali
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WIADOMOŚĆ OD FUNDACJI ROTARY

Opowiedz
ludziom
o Rotary
Już niebawem tysiące Rotarian
z całego świata będzie podróżowało do
Hamburga na Konwencję Rotary International. Może się zdarzyć, że ktoś
zobaczy w Twojej klapie jeden z naszych rotariańskich pinów lub znaczek
Rotary na Twoim bagażu i zapyta:
„Czy jesteś Rotarianinem?”
Po tym, jak entuzjastycznie odpowiesz
„tak”, warto abyś miał więcej do powiedzenia na temat tego, jak my, jako ludzie akcji, czynimy świat lepszym - dzięki naszym działaniom w klubach i dzięki
postępowej mocy Fundacji Rotary.
Możesz opowiedzieć o tym, jak Rotary wdraża projekty, które pomagają
społecznościom w sposób długofalowy. Możesz opisać, w jaki sposób
kluby z jednego kraju łączą fundusze
z tymi z innych krajów a nawet kontynentów, po to aby działać na rzecz
zdrowia, lepszego wykształcenia lub
podwyższania poziomu życia różnych
społeczności. Możesz też podzielić się
tym, jak nawiązaliśmy współpracę ze
światowymi organizacjami zdrowia,
aby zakończyć chorobę Polio. Z dumą
możesz podkreślić, że wiele z tego, co
Rotary robi teraz i zrobi w przyszłości,
to wynik tego, że Fundacja i jej dzia-
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łalność przekształcają nasze darowizny w projekty, które zmieniają życie.
Gdy zgromadzimy się w Hamburgu,
aby uczcić kolejny udany rok rotariański, będziemy mieć wiele powodów do świętowania. W tym czasie
zatwierdziliśmy 1 078 wniosków o dotacje globalne, a łączna kwota finansowania wyniosła 76,5 mln USD.
W lipcu ubiegłego roku uruchomiliśmy komponent oceny oddziaływania
społecznego, jako wymóg dla wszystkich aplikacji grantów globalnych
jako część naszego zaangażowania
w zrównoważony rozwój. W tym roku
utworzyliśmy również Fundusz Reakcji na Katastrofy, który umożliwia
pozyskanie dotacji do 25 000 USD na
katastrofy jakie spotykają ludzkość na
całym świecie.
Także nasze rotariańskie Centra Pokoju
rozwijają się bardzo prężnie i powiększają swój wpływ. Spośród rekordowej
liczby kandydatów w 2019 roku wybranych zostanie około 100 osób, które po
ukończeniu studiów dołączą do ponad
1200 innych liderów i będą stosować
swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów do problemów globalnych.

Jesteśmy niezwykle blisko osiągnięcia
tegorocznego celu wysokości pozyskania funduszy, ale nadal potrzebujemy
twojej pomocy, aby go przekroczyć.
Dążymy do wzmocnienia i rozwoju
naszej Fundacji na przyszłość. Z niecierpliwością oczekujemy nowego
roku rotariańskiego i możliwości
wywarcia jeszcze większego wpływu
na społeczności na całym świecie,
dlatego chcielibyśmy podziękować
naszej przewodniczącej, Brendie M.
Cressey, za jej przywództwo w ciągu
ostatnich dwóch miesięcy tego roku
rotariańskiego. Jeśli macie pytania
dotyczące ostatnich zmian w przywództwie Fundacji, zapraszamy do
uzyskania dodatkowych informacji
na stronie rotary.org/myrotary.
Istnieje wiele przykładów jak Fundacja przysparza powodów, aby być
dumnymi członkami Rotary. Z kolei
jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby pomóc w rozwoju Fundacji.
Zakończcie swój rok rotariański na
wysokim poziomie: odwiedźcie rotary.org/donate i dokonajcie darowizny na rzecz Fundacji. Dziękujemy
za hojność i za wszystko, co robicie
w Rotary.
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O pozytywnej
„zuchwałości”
Łukasz Grochowski

Gubernator Dystryktu 2231

Moi Drodzy,
Nasz tegoroczny Prezydent Rotary
International Barry Rassin wzywa
nas, abyśmy byli „zuchwali w służbie”,
abyśmy umieli realizować naszą misję z odwagą, wbrew przeciwnościom
losu, z dumą i bez konformizmu. Ja
mogę do tego dodać, że ta „zuchwałość” powinna być pozytywna i inspirująca – tak abyśmy umieli wykorzystywać różnorodność i kapitał dobra
drzemiący w każdym Rotarianinie,
przyciągając do nas coraz to nowe
osoby. „Zuchwałość” nie ma jednak
oznaczać wewnętrznych sporów lub
konfrontacji i uprawiania polityki
– to zjawiska wyniszczające, spoza
rotariańskiego świata i naszym obowiązkiem jest dbać, aby pozostawały
poza nim.
Rotariańska „zuchwałość” to gotowość do podejmowania wyzwań
w sześciu obszarach rotariańskiej
troski bez względu na to w jakim wymiarze. Nie zawsze muszą być to spektakularne przedsięwzięcia - mniejsze,
mniej doświadczone lub dysponujące

niewielkim potencjałem kluby powinny realizować skromniejsze projekty
lub po prostu przyłączyć się poprzez
swoje zaangażowanie czasowe, intelektualne lub finansowe do inicjatywy
innego zaprzyjaźnionego klubu Rotary w okolicy lub… na drugim końcu
świata. Niech te nasze rotariańskie
koła obracają się nawet powoli, ale
bez ustanku, bo to daje siłę napędową
i zapobiega stagnacji.
Idea „zuchwałości” zakłada, że nie
boimy się wyjść na zewnątrz i zapraszać do współpracy innych – tak jak
RC Wolsztyn, który skutecznie namówił Prezydenta RP do przekazania
nagrody na licytację podczas dorocznej imprezy klubu. W wymiarze poza
klubowym „zuchwałość” prowadzi
niektórych z nas na najwyższe szczyty
świata lub jest nagradzana wystawą
prac artystycznych w prestiżowej galerii. Umiejmy się tym wspólnie cieszyć i wzajemnie inspirować.

się, aby tworzy trwałe zmiany…” obliguje nas do „zuchwałości” w realizacji nawet małych, ale długofalowych
działań. Działań, które będą transformujące – realnie zmienią ludzkie
losy i najlepiej nie indywidualnych
jednostek, ale całych społeczności. Tegoroczny flagowy projekt Rotaractu –
kojarzenie sieci sklepów spożywczych
z instytucjami pożytku publicznego
mogącymi przyjąć żywność z krótkim
terminem ważności jest modelowym
przykładem „zuchwałości” i sprytu jak
nie wydając ani złotówki na dużą skalę pomnożyć kapitał dobra.
Życząc Wszystkim radości i spokoju
płynących ze Świąt Wielkiej Nocy lub
wiosennego przesilenia liczę na Waszą
„zuchwałość”, również w byciu inspiracją.

Z rotariańskim pozdrowieniem,

Nasza nowa misja „My, razem widzimy świat, w którym ludzie jednoczą
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Kochani,

Witam Was bardzo ciepło
i wiosennie. W bieżącym numerze zapraszamy do obszernej
relacji z wyprawy polskich rotarian do Indii
w ramach Rotariańskiej Wymiany Przyjacielskiej. W numerze także informacja
z Walnego ZgromaDorota Wcisła
dzenia i seminariów
Redaktor naczelna
szkoleniowych naszego dystryktu w Łodzi. Polecam także pochylenie się
nad apelem o pomoc w realizacji projektu Zdrowie
dzieci z Ukrainy oraz wzruszającą historię z kolejnego
pobytu ukraińskich dzieci w Polsce. Dla każdego z naszych klubów cegiełka na ten projekt nie będzie dużym
obciążeniem a wspólnie możemy zrobić coś naprawdę dobrego. Gorąco zachęcam Was także do udziału
w konkursie fotograficznym, w którym można wygrać
weekend w Termach Warmińskich.
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Odliczanie do Konwencji

W trakcie pobytu w Hamburgu zanurzcie się w wielości
smaków w wielu atrakcyjnych restauracjach

Jedzenie w Hamburgu

Historia Hamburga jako miasta portowego oznacza, że oferuje ono kosmopolityczną kuchnię, której wpływy rozciągają się od Portugalii do Chin. Lecz bez względu na restaurację, jedna rzecz jest stała: w menu możesz znaleźć mnóstwo
owoców morza. Więc jeśli będziesz w Hamburgu na Konwencji Rotary International w dniach od 1 do 5 czerwca
2019, zanurz się w wielości smaków w stylu Hamburga.
Restauracja Fischereihafen Hamburg (fischereihafenrestaurant.de/en) która od prawie czterech dekad znajduje się w eleganckim otoczeniu nad Łabą, serwuje specjały
z owoców morza. Jeśli jesteś otwarty na przygody, spróbuj
słodko-kwaśnej zupy z węgorza.
Inną lokalną restauracją jest Alt Hamburger Aalspeicher
(aalspeicher.de). Zamówisz tu wędzonego węgorza z jajecznicą i smażonymi ziemniakami a także „Finkenwerder
style” z bekonową sałatką ziemniaczaną lub “Labskaus”
czyli tradycyjną mieszankę marynarzy z jajkiem sadzonym, śledziem, burakami i piklami. Tak skomponowany
posiłek warto zakończyć klasycznym północnoniemieckim
deserem: “Rote Grütze” czyli kompotem z czerwonych jagód podawanym z gęstą śmietaną.
Jeśli bardzo się spieszysz? Przegryź na szybko kanapkę
rybną “Fischbrötchen” w barze z przekąskami Brücke 10
(bruecke10.com) przy ulicy St. Pauli Landungsbrücke.
Bardzo pyszna I sycąca jest także Currywurst (kiełbasa
wieprzowa z ketchupem curry) w Imbiss bei Schorsch
(imbiss-bei-schorsch.de). Nie przegap także smacznych
bułeczek cynamonowych. Sprzedają je wszystkie piekarnie w Hamburgu. Gundula Miethke

Każdego roku Konwencja Rotary International jest miejscem w którym można spotkać się z przyjaciółmi w Domu
Przyjaźni, poznać lokalnych Rotarian podczas wielu wydarzeń organizowanych przez gospodarzy i usłyszeć wielu
inspirujących mówców podczas sesji ogólnych. W międzyczasie odbywają się tzw. sesje breakoutowe. Jest to świetny sposób, aby dowiedzieć się, co robią inni rotarianie
i zbierać nowe pomysły. Uczestnicząc w Konwencji Rotary
w Hamburgu możesz wziąć udział w sesjach poświęconych różnym tematom, począwszy od zwalczania nieświadomych uprzedzeń, a skończywszy na korzystaniu z Lego
Serious Play projekt.
Inne sesje grupowe poświęcone będą rozwijaniu umiejętności przywódczych („Innowacja to nie przypadek:
konstruktywne myślenie”), rekrutacja nowych członków
(„Strategia rozwoju członkostwa: Rotaract w Rotary”)
i utrzymywanie obecnych członków („Retencja: Rozwijaj
swój klub i angażuj członków”). Będziesz miał okazję porozmawiać z następnym pokoleniem liderów Rotary: Rotaractorami, Interactorami, studentami z wymiany młodzieżowej i innych absolwentami.
Kilka sesji breakout będzie poświęconych pomocy w publikowaniu osiągnięć Twojego klubu w lokalnych serwisach informacyjnych, w mediach społecznościowych i magazynie rotariańskim. Hank Sartin
Znajdź najbardziej aktualne informacje na
atriconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

Sesje brekautowe to świetny sposób, aby dowiedzieć
się, co robią inni rotarianie i zbierać nowe pomysły

Fot. The Rotarian/Rotary Internaltional

Fot. The Rotarian/Rotary Internaltional

Sesje breakoutowe

Zarejestruj się już dzisiaj na Konwencję Rotary International 2019 w Hamburgu na stronie:

riconvention.org
Rotary Polska | 7
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Kanada
Chorwacja

Indie
Uganda
Gujana

Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie
Kanada

Wskaźnik umiejętności
czytania i pisania
gujańskiej młodzieży
jest równy 93 procent.
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Od 2006 roku, Rotarianie
zebrali ponad 250 000 USD
by wesprzeć pozaszkolny
program koszykówki,
który przynosi korzyści dla
ubogich dzieci z Vancouver.
Najnowszy Hoop-a-Thon,
czyli wydarzenie, gdzie
oddawane są rzuty do kosza,
zebrał prawie 18 000 USD
dla organizowanego przez
Strathcona Community
Center programu
koszykarskiego. Dzięki
zebranym środkom
fifnansowym udzielono
pomocy około 500 dzieciom
od przedszkola po liceum.
„Robimy to po to, by
wspierać dzieci ze wschodniej
części Vancouver, które jest
jednym z najbiedniejszych
rejonów w Kanadzie” - mówi
Gary Chomyn z Klubu
Rotary Vancouver Sunrise,
który rozpoczął tę zbiórkę
pieniędzy wraz z Klubem
Rotary Vancouver i Klubem
Rotary Vancouver Yaletown.

Gujana

Ośmiu członków Klubu
Rotaract w Georgetown
zebrało 750 USD, by
przygotować kosze
wypełnione przyborami
szkolnymi, torbami na lunch,
miskami i butelkami z wodą.
Kosze, które są projektem
realizowanym przez ten
klub od 1993 roku, zostały
dostarczone dzieciom
w Sophia Literacy Project
w gujańskiej stolicy. Każdy
uczeń został zaopatrzony
w artykuły dentystyczne,
a dziewczęta otrzymały
również produkty do
higieny intymnej, mówi
Dynutha Adonis, były
prezydent klubu. „Uczniowie
bardzo na tym skorzystali
dzięki interaktywnej
formule spotkania” –
dyskusji o możliwościach
młodzieży, higienie
osobistej i dentystycznej,
bezpieczeństwie na
drodze, a także dyskusji
o niewłaściwym dotyku, mówi
Adonis.

Uganda

Około 30 tysięcy biegaczy –
w tym 3 tysiące w Kampala
– w sierpniu stanęło na
starcie 33 wyścigów w całej
Ugandzie, aby wspomóc
programy zadedykowane
pomocy ludziom chorym na
nowotwory.
- Około 370 Rotarian
w Dystrykcie 9211, który
również obejmuje Tanzanię,
zorganizowało 5, 10, i 21
kilometrowe biegi, dzięki
którym udało się zebrać
prawie 200 000 USD, mówi
Denis Jjuuko, organizator
wydarzenia i prezydent
Klubu Rotary Kampala
Nalya. Dochód z siódmego
dorocznego biegu został
przekazany jako pomoc
dla placówki medycznej St.
Francis Nsambya Hospital
w Kampala. Za przekazane
środki zostały zakupione
dwa akceleratory liniowe
do leczenia poprzez
promieniowanie - mówi
Jjuuko.

Fot. Rotary International
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Od 2014 roku, ponad 350 Rotaractorów z całego świata, bierze udział w corocznych rejsach po Północnym Morzu Adriatyckim,podczas
których organizowane jest oczyszczanie plaż, a także zbiórka pieniędzy na programy wspierające młodzież i ofiary powodzi w Bośni

Chorwacja

Od 2014 roku, ponad 350
Rotaractorów z całego
świata, przepływa Północne
Morze Adriatyckie w trakcie
corocznych, tygodniowych
wypraw, które pomagają
nawiązywać braterstwo
pomiędzy członkami,
gdzie organizowane jest
oczyszczanie plaż, a także
zbiórka pieniędzy na
programy wspierające
młodzież i ofiary powodzi
w Bośni. Podczas ostatnich
wypraw żeglarskich,
w sierpniu 2018 roku,
6 statków z 61
Rotaractorami przepłynęło
około 100 mil morskich
wzdłuż chorwackiego
wybrzeża.
Rotaractorzy oczyścili plaże:
Blaca, na wyspie Bra i Južna
Slatinica na wyspie Olib.
„To definitywnie nie jest
wypoczynek” - mówi Tit
Plevnik z Klubu Rotaract
Ljubljana w Słowenii.
„Zbieramy plastik i śmieci
zarówno z morza jak

i plaż. Jest to rutynowe
zadanie przed wspólną
zabawą. Przyjaźnie i więzi
zbudowane w ciągu tego
jednego tygodnia, są często
o wiele mocniejsze i głębsze
od tych jakie tworzą się
na zwykłych spotkaniach
Rotaractu” - podkreśla
Plevnik.
Zebrane przez wszystkie
lata 8 500 USD z opłat
uczestników, zostało
przekazane na cele
dobroczynne, z czego 3
000 USD przeznaczono
w 2018 roku dla Udruga
Argonauta, pozarządowej
organizacji oddanej
pracy środowiskowej
i dziedzictwu kulturowemu
na Wyspie Murter.
W poprzednich latach,
żeglarze z Floty Pokoju
Mirno More ufundowali
rejs, który pozwolił
sześciu sierotom chorym
na cukrzycę, cieszyć się
tygodniem spędzonym na
żeglowaniu.

Australia

Podchwytując temat „Powiedz
NIE plastikowym torebkom”
30 członków Klubu Rotary
East Coast Ramnad spotkało
się z uczniami i kadrą Krishna
International School, żeby
dostarczyć do ich społeczności
700 bawełnianych toreb
wielokrotnego użytku. 15
sierpnia, w Indyjski Dzień
Niepodległości, został
zorganizowany zjazd
w mieście Ramanathapuram,
gdzie zostało ustanowione,
że w stanie Tamil Nadu
zabronione będzie używanie
niebiodegradowalnych
plastikowych torebek.
Rotarianie wiedząc, że nowy
przepis zacznie obowiązywać
od stycznia 2018 roku
i przewidując, że może
się on spotkać z oporem
społeczeństwa podjęli taką
inicjatywę. „Widząc wszędzie
w naszym środowisku zatrucie
polietylenowe, chcemy,
aby ludzie używali toreb
bawełnianych” - mówi Dhinesh
Babu, prezydent klubu.

Każdego roku
na świecie
zużywanych jest
pięć trylionów
plastikowych torebek.
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Powitanie na lotnisku w Coimbatore

ystrykt 3202 obejmuje tę część
Indii, która w powszechnej opinii nie jest atrakcyjna turystycznie, jednak do tego wyjazdu przekonała
mnie jego forma: będziemy goszczeni
przez kluby Rotary i będziemy mieszkali
w domach lokalnych mieszkańców.

Ekologia i zmiany

Zdaję sobie sprawę, że mój obraz Indii, poprzez kontakt z ludźmi przedsiębiorczymi i majętnymi, nie jest pełny.
Nie mamy bezpośredniego kontaktu
z tą drugą stroną Indii, składającą się
ze świata biedy, slumsów i bezdomności. Ale nie znaczy to, że temat ten jest
pomijany przez naszych rotariańskich
gospodarzy. Jesteśmy zapoznawani
z projektami prowadzonymi przez kluby
Rotary w Tamilnadzie i Kerali, których
wielkość i rozmach zaskoczyły nas.
Nasi gospodarze chętnie pokazują inne,
zmieniające się Indie. Tak jak wtedy,
gdy jesteśmy w nowoczesnej, ekologicznej szwalni, gdzie w dobrych warunkach
pracuje ponad tysiąc osób. Gdy jesteśmy w zakładach odlewniczych w Erode,
które produkują części zamienne do samochodów światowych marek. Huta nie
tylko daje pracę, ale również prowadzi
różne działania społeczne.
Zmienia się również podejście do eko-
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Wymiana proporczyków w RC Gobi

logii, do zwierząt. Byliśmy w schronisku
dla słoni, które na co dzień przebywają
przy świątyniach. W schronisku spędzają miesiąc, spacerują, są kąpane i leczone. A gdy umrą żaden inny słoń ich nie
zastąpi, bo już jest to zabronione.

Rotariańskie projekty

Tutejsi Rotarianie chcą pokazać jak
najwięcej swoich dokonań. W Tirupur
nasi gospodarze zawieźli nas do krematorium ufundowanym przez Rotary!
Brzmi dziwnie, ale gdy weźmie się pod
uwagę zwyczaj spalania zwłok, który nakazuje religia a jednocześnie mając na

Fot. z arch. prywatnych uczestników wyprawy do Indii

D

Z dziennika wyprawy

uwadze problem, iż wielu najuboższych
nie stać na zakup ilości drewna pozwalającej na całkowite spopielenie ciał i które, pomimo że nie są do końca spalone,
nie zostają pogrzebane w ziemi, docenia się tę ideę Rotary. Następnie wizyta
w domu dziennego pobytu dla ubogich,
ciężarnych kobiet, które uzyskują tutaj
opiekę, są karmione, uczone zasad higieny i opieki nad niemowlęciem.
Najwięcej emocji wywołują w nas wizyty
w szkołach. W każdej, którą odwiedziliśmy nasza wizyta jest dużym wydarzeniem. Na spotkania z nami dzieci zebrane są w świetlicy albo w sali sportowej.

Spotkanie w RC Calicut Beach - kobiety w Rotary
Program artystyczny dzieci ze
szkoły Vijak Vikas, Erode

malowniczo położone miejscowości
uzdrowiskowe kiedyś chętnie odwiedzane przez uciekających przed upałem
Anglików.

Ajurwedyjski Calicut
Wizyta w prywatnej szkole w Gobi

Wizyta w ośrodku dla młodzieży niepełnosprawnej

Oficjalne powitanie, szaliki, girlandy
kwiatów. Odśpiewanie hymnu narodowego Indii co nadaje naszym wizytom
rangi międzynarodowych spotkań. My
odwzajemniamy się Mazurkiem Dąbrowskiego. Specjalnie dla nas szykowane są występy. Z zachwytem oglądamy tańczące, przepięknie przebrane
dzieci. Pamiętam nasze zdziwienie na
widok najmłodszych klas, do których
uczęszczają dzieci zaledwie pięcioletnie,
które już się uczą i piszą po angielsku.

Górskie klimaty
i plantacje herbaty

Po kilku godzinach podróży samochodem po drogach krętych i pnących się
w górę, znaleźliśmy się w cudownej

krainie herbacianych plantacji, post-kolonialnej zabudowy i ludzi z wytwornymi manierami.
Najpierw w Coonoor zwiedzamy fabrykę, w której zielone i świeże listki herbaty przetwarzane są na aromatyczny
susz, bez którego trudno sobie wyobrazić codzienność a potem w budynku
prawdziwego angielskiego klubu, mamy
spotkanie z klubem Rotary. Jest elegancko i uroczyście, ale też wesoło, bo
Jurek Jagoda gra na pianinie i zachęca
do wspólnych występów.
Potem w jedziemy wagonikami górskiej
kolejki wąskotorowej Nilgiri Mountain
Railway, wpisanej na listę dziedzictwa
UNESCO i jakby żywcem przeniesionej
z czasów kolonialnych. Jedziemy przez

Wyjeżdżamy z gór i kierujemy się do
Kerali, stanu położonego nad brzegiem
Morza Arabskiego, co po górskich klimatach, gwarantuje powrót do ciepła.
Calicut, nieduże jak na warunki indyjskie miasto, bo zaledwie 1,7 mln ludności nie zrywa z przeszłością i wciąż pielęgnuje stare tradycje ajurwedy. Masaż
abhyanga, bo takiego doświadczamy
wykonują dwie osoby równocześnie
i symetrycznie wcierając w ciało mnóstwo ziołowo pachnących olejków. Nasz
wizyta w kompleksie szkół muzułmańskich, gdzie uczy się od przedszkola do
studiów wyższych 35 000 uczniów, została szeroko opisana w lokalnej prasie.

Starożytne sztuki walki

Ostatni dzień w Calicut zaczyna się od
mocnych wrażeń, bo od pokazu starożytnej sztuki walki Kalarippayattu (kalari), typowej dla Kerali, ściśle związanej z filozofią ajurwedyjskiej medycyny.
Zawodnicy i zawodniczki zachwycają
swoją sprawnością, zwinnością i siłą.
Ale gdy walczą z bronią, obawiam się, że
w tej małej salce możemy stać się niezamierzonymi bohaterami pokazu. Szczególne wrażenie robi walka z użyciem
giętkich mieczy urumi. Wyglądają jak
długie metalowe taśmy, ciasno zwinięte,
w czasie ataku rozwijają się z głośnym
świstem stali na długość prawie dwóch
metrów.
Renata i Andrzej Marchowscy,
RC Jelenia Góra
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Rozpoczęcie budowy domu dla ofiar powodzi w Kerali - inwestycja finansowana przez RC Calicut Cyber City

Polsko – Indyjska Rotariańska
Przyjacielska Wymiana
W

dniach od 28 stycznia do 11
lutego 2019 roku 10 osobowa grupa z Polski przebywała
w dystrykcie 3202 w ramach Rotariańskiej Przyjacielskiej Wymiany.
Uczestnikami wymiany byli: Jerzy Jagoda z małżonką Mariolą z RC Wrocław,
Eugeniusz Gorczyca z małżonką Krystyną z RC Warszawa Citi, Magdalena
Huk z RC Olsztyn Varmia, Małgorzata
Undziłło- Haverberg z RC Gdańsk Centrum, Andrzej Marchowski z małżonką Renatą z RC Jelenia Góra i Barbara
Pawlisz z małżonkiem Krzysztofem z RC
Sopot International.
Rotary w Indiach zajmuje drugie, po
USA, miejsce na świecie pod względem
liczebności członków. Przez lata w roli
beneficjenta, teraz Indie są płatnikiem
netto do Rotary Foundation. Rotary
w Indiach jest silne, rozpoznawalne
i wciąż się rozwija. Goszczący nas dystrykt 3202 obejmuje 105 klubów Rotary,
3000 członków i 2021 zostanie podzielony na dwa odrębne. Wymiana doszła do
skutku ze względu na wieloletnią znajomość z PDG Dr Georgem Sundararajem,
którego kadencja gubernatora, tak jak
moja, miała miejsce w roku RIP Raviego
Ravindrana. 23 kwietnia br. PDG George Sundararaj przyjeżdża z delegacją
swojego dystryktu do Polski, w ramach
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drugiej części wymiany przyjacielskiej.
W czasie dwutygodniowego pobytu odbyliśmy kilkanaście spotkań w klubach
Rotary, zróżnicowanych pod względem
wielkości, miejsca spotkań oraz stroju
uczestników. We wszystkich klubach
grano hymn Rotary, śpiewano hymn narodowy, czytano test 4 pytań, a spotkanie kończyło się wspólnym posiłkiem.
Jako goście byliśmy uroczyście witami
i proszeni o prezentację Polski, naszego
Dystryktu i klubowych osiągnięć. Wielokrotnie śpiewaliśmy hymn narodowy i wymienialismy się proporczykami
klubowymi. Zwiedziliśmy imponujące
projekty realizowane przez kluby, które
obejmują budowę ośrodków pomocy,
szkół, domów, krematoriów a potem
wieloletnie ich utrzymywanie. Poznaliśmy dwóch kandydatów na gubernatora dystryktu, który zostanie wybrany
w maju w drodze głosowania klubów
on-line.
Na koniec pobytu uczestniczyliśmy
w Konferencji Dystryktu, na którą zarejestrowało się 1500 uczestników. Wiele
klubów nagrodzono za stuprocentową
rejestrację członków. Gościem honorowym był Past Prezydent Ravi Ravindran, nasz dobry znajomy, który gościł
w Polsce w 2016 roku. Wraz z małżonką
Vanathy przylecieli ze Sri Lanki w uzna-

niu dokonań dla rotarian z dystryktu
3202 którzy po tragedii z sierpnia 2018,
gdzie wskutek lawin błotnych wiele
osób w Kerali utraciło swoje domy odbudowali wiele domostw a część nadal
jeszcze odbudowują. Do akcji pomocy
włączyło się wiele klubów, w tym RC
Wrocław, który przekazał 5000 USD na
odbudowę. Mówił o tym fakcie RI Dyrektor Chockalingam Baskar, przyjaciel
RID Piotra Wygnańczuka, jak sam siebie określił. Miło było słyszeć serdeczne
pozdrowienia od Raviego oraz innych
oficerów RI, które tylko potwierdzały jak wielką sympatią cieszyła się nasza polska grupa. Dla mnie ten wyjazd
był nie tylko budowaniem przyjaźni
międzynarodowej, ale również między
nami, uczestnikami wyprawy z różnych
klubów. Spędziliśmy razem 15 dni, przejechaliśmy 1700 km, razem zachwycaliśmy się urodą i smakami Indii, gościnnością, otwartością oraz rotariańskimi
osiągnięciami naszych gospodarzy.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za ich aktywny udział, entuzjazm
i wspaniałą atmosferę jaka panowała
w grupie. To była prawdziwa, rotariańska inspiracja!
PDG Barbara Pawlisz,
RC Sopot International
Rotary Friendship Exchange Chair
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Janusz Koziński Gubernator Nominat D-2231
Członek założyciel Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (1989),
Skarbnik (1990/91), Sekretarz
(1991/92), a następnie Prezydent
Warszawskiego Klubu Rotariańskiego (1997/1998).

Fulbright-Hays Program Departamentu
Stanu USA (Indiana University Business
School). Po ukończeniu studiów, pracownik Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwa
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Odznaczony medalem Paul Harris
Fellow.

W latach 1989 - 2015 członek zarządów
prywatnych spółek prawa handlowego,
zaangażowanych w międzynarodowy
obrót towarowy. Od dwóch lat na emeryturze.
Żona (od 45 lat), Grażyna - filolog, absolwentka UAM i UW, nauczycielka języka
angielskiego i tłumaczka. Córka Anna absolwentka Wydziału Prawa UW, radca
prawny w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Syn Łukasz – absolwent Wydziału
Prawa UW, radca prawny w Kancelarii
Wardyński i Wspólnicy. Dwoje wnucząt:
Tymoteusz i Mateusz.

W latach 1990-1996 oficer Dystryktu
2230 odpowiedzialny za program stypendialny Rotary Foundation. Następnie, w latach 1997-1999 Przewodniczący
Komitetu Rotary Foundation, w latach
1999-2013 Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation ds. Stypendiów,
w latach 2009-2013 Przewodniczący Komitetu Rotary Word Peace Fellowships
Dystryktu 2230. Asystent Gubernatora
Dystryktu 2231 w latach 2015-2018 (Mazowsze i Podlasie).
Absolwent SGH (dawniej SGPiS), doktor nauk ekonomicznych, stypendysta

Zainteresowania pozazawodowe: praca
w ogrodzie, książki (historia, fantasy),
rower, tenis, bieganie.

Biogramy przyszłych Gubernatorów
Wojciech Wrzecionkowski Gubernator Nominat Desygnowany D-2231
Członek – założyciel Rotary Club
w Olsztynie.
W latach 1994 – 95 – prezydent
Klubu Rotary w Olsztynie.
W latach 90-tych pełnił także liczne funkcje w dystrykcie.
Wojciech Wrzecionkowski urodził się
w 1959 roku.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wówczas był członkiem – założycielem
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
W latach 1986 – 89 skończył aplikację
radcowską, a następnie w latach 89 – 92
ukończył aplikację adwokacką.
Od 1992 roku wykonuje zawód adwokata, najpierw w zespole Adwokackim
w Biskupcu, a następnie w Kancelarii
Adwokackiej w Olsztynie.
Jest członkiem – założycielem Rotary
Club w Olsztynie. To od wspólnego spo-

tkania Bohdana Kurowskiego i Wojciecha Wrzecionkowskiego rozpoczęła się
historia Rotary w Olsztynie.
Jest członkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
W latach 1994 – 95 był prezydentem
Klubu Rotary w Olsztynie. W latach 90tych pełnił także liczne funkcje w dystrykcie.
Wojciech Wrzecionkowski od maja
2007 r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec na
okręg warmińsko- mazurski.
Znajomość języków: biegle język angielski, język niemiecki w stopniu średnio
zaawansowanym.
W roku 2001 został odznaczony przez
Ministra Kultury za organizowanie,
tworzenie i rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw w latach 80 – tych.
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Walne Zgromadzenie
i seminaria szkoleniowe w Łodzi
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Rotarianie podczas jednego z głosowań w czasie Walnego Zgromadzenia

Grochowski. Było wiele ciepłych słów
i osobistych miłych refleksji.
Gubernator Elekt Małgorzata Wojtas
przedstawiła sylwetkę Prezydenta RI
Elekta Marka Maloneya i hasło roku
2019-2020 „Rotary łączy świat” oraz
kluczowe obszary działania w kadencji
2019-2020. RIPE Mark Maloney jest
dyrektorem w kancelarii prawnej Maloney i Schuppert LLC w Blackburn.
W Rotary działa od 1980 roku. W tym
czasie pełnił m. in. funkcje: dyrektora
Zarządu RI, skarbnika i wiceprzewodniczącego Fundacji Rotary oraz doradcy prezydenta RI 2003-04 Jonathana
Majiyagbe. Uczestniczył również w Radzie Legislacyjnej jako przewodniczą-

Fot. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Przedstawienia Gubernator Elekt Małgorzaty Wojtas dokonali
Przewodnicząca Komitetu Interact Isobel Perera-Turostowska
i Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski

Fot. Karolina Kędzierska – Kapuza (Rotary e-club Poland)

W

dniach 29-31 marca 2019
roku w Hotelu Ambasador
Premium w Łodzi, odbyły się: Szkolenie Oficerów Dystryktu
„District Team Training Seminar –
DTTS”, Nadzwyczajne Zgromadzenie
Dystryktu 2231 oraz coroczne Seminarium Szkoleniowe dla Prezydentów
i Sekretarzy Elektów (PETS) Dystryktu
2231 Rotary International.
W piątek 29 marca 2017 roku od godz.
14:30 odbyły się: Szkolenie Oficerów
Dystryktu kadencji 2019-2020 i Szkolenie Regionalnych Przedstawicieli Gubernatora kadencji 2019-2020, które
poprowadzili Trener Dystryktu Angelika Przeździęk wraz Gubernator Elekt
Małgorzatą Wojtas, Gubernatorem Nominatem na kadencję 2020/2021 Januszem Kozińskim oraz Skarbnik Dystryktu Niną Kozłowską i Sekretarzem
Dystryktu Gregiem Gregorczykiem.
O godz. 18.00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystryktu 2231 Rotary International”.
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Marek Gromaszek z RC
Lublin Centrum.
W trakcie obrad delegaci klubów
zatwierdzili m. in. skład Zarządu
Dystryktu i Komisji Rewizyjnej na
kadencję 2019/2020, wybrali przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu Rotary Foundation, a także zatwierdzili projekt budżetu oraz przyjęli
wysokość składki w nadchodzącej kadencji – w wysokości obowiązującej
w obecnej kadencji.
W sobotę 30 marca od 9.00 do 17.00
odbywały się sesje plenarne i warsztaty.
Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się
o godz. 8.30 Hymnem Polski i Rotary.
Zgromadzonych uczestników powitała
Trener Dystryktu Angelika Przeździęk,
a następnie nowe kierunki strategii Rotary International zaprezentował RID
Piotr Wygnańczuk. Przedstawienia
Gubernator Elekt Małgorzaty Wojtas
dokonali Przewodnicząca Komitetu
Interact Isobel Perera-Turostowska
i Gubernator Dystryktu 2231 Łukasz

cy, wiceprzewodniczący i trener. Był
doradcą Komitetu Konwencyjnego
w Osace w 2004 r. i przewodniczył Komitetowi Konwencji w Sydney w 2014
r. Małżonka Marka Maloneya, Gay,
jest prawnikiem w tej samej firmie
prawniczej, a także członkiem i byłym
prezydentem Rotary Club of Decatur
Daybreak w Alabamie, USA. Zarówno
Mark, jak i Gay są uhonorowani odznaczeniami Paul Harris i posiadają zaszczytne tytuły głównych darczyńców
- Major Donors.
W myśl hasła Prezydenta przyszłej kadencji nasza organizacja łączy rotarian
z wielu miast i kontynentów, kluby,
dystrykty, organizacje, społeczności –

jednym słowem Rotary łączy świat.
Jak podkreśliła DGE Małgorzata Wojtas: Poprzez swoją misję i strukturę,
Rotary International zapewnia swoim
członkom możliwość łączenia się w jednej organizacji i budowania silnych
i trwałych relacji. Nasze członkostwo
łączy nas z globalną społecznością za
pośrednictwem wielu projektów i programów, naszej wspólnej pracy zarówno w projektach globalnych jak i dla
naszych lokalnych społeczności a także
za pośrednictwem współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Nasza idea łączy nas z ludźmi, którzy
podzielają nasze wartości, którzy chcą
podejmować działania na rzecz lepszego świata a także łączy nas z ludźmi,
którzy potrzebują naszej pomocy, pozwalając nam zmieniać życie w społecznościach na całym świecie.
Kolejnym punktem sesji plenarnej
była opowieść o wrażeniach z pobytu
w Indiach, grupy uczestników wyprawy zorganizowanej przez PDG Barbarę
Pawlisz, w ramach Komitetu Wymiany
Przyjaźni.
Następnie Gubernator Elekt Dystryktu
2232 Nikolay Steblianko zaprosił polskich rotarian na obchody 90 lecia Rotary na Ukrainie. Nikolay podziękował
także polskim rotarianom za wsparcie
jakie otrzymują dzieci z Ukrainy podczas wypoczynku w Polsce w ramach
projektu Zdrowie dzieci Ukrainy, realizowanego przez ICC Polska Ukraina
oraz RC Zamość Ordynacki przy wsparciu finansowym Dystryktu 2231 Polska
oraz polskich klubów Rotary. Gdy Nikolay odpowiadał o tym co obecnie dzieje
się na Ukrainie jego głos łamał się i wi-

Uczestnicy wyprawy zorganizowanej
przez PDG Barbarę Pawlisz, w ramach
Rotariańskiej Wymiany Przyjaźni
opowiedzieli o wrażeniach z pobytu w Indiach

dać było, że z trudem powstrzymywał
łzy. Na sali panowała kompletna cisza.
Na temat Fundacji Rotary mówił PDG
Janusz Potępa przewodniczący Komitetu Rotary Foundation. Poruszające
wystąpienie na temat świata wolnego
od Polio przedstawił Krzysztof Głombowicz reprezentujący Podkomitet
PolioPlus. Krzysztof Głombowicz opowiedział o swoich osobistych doświadczeniach związanych z polio, a także
o tym jak ważne jest szczepienie dzieci
i jednocześnie zachęcił rotarian do regularnych wpłat na konto programu
PolioPlus do Fundacji Rotary.
Kolejnym ciekawym wystąpieniem
była informacja na temat bicia polskiego rekordu Guinnessa w stworzeniu
żywego znaku logo programu POLIO.
O tym przedsięwzięciu opowiedziała
Prezydent Interact Zuzanna Bernacka
z Interact Grudziądz Centrum i Przewodniczący Podkomitetu Zbiórek Piotr
Figurski z RC Grudziądz Centrum.
DRR Anna Grzywacz przedstawiła
szczegóły ogólnopolskiej akcji „Biedronka”. W myśl założeń tej akcji pełnowartościowa żywność (z krótkimi
terminami przydatności do spożycia)
może trafić do najbardziej potrzebujących za pośrednictwem klubów
Rotaract i Rotary na terenie całej Polski. Warunkiem niezbędnym udziału w tej akcji jest zgłoszenie do DRR
Anny Grzywacz deklaracji uczestnictwa
udziału w tym przedsięwzięciu.
Do udziału w najbliższych Konwencjach RI: w Hamburgu w dniach 1-5
czerwca 2019 roku oraz w Honolulu
w dniach 6-10 czerwca 2020 roku zapraszał zebranych Maciej Pawlisz Prze-

wodniczący Komitetu Promocji Konwencji RI.
Od godz. 10.35 do 16.45 w czterech
blokach tematycznych odbywały się
warsztaty dla Prezydentów Elektów
i Sekretarzy Klubów. Tematyka sesji
szkoleniowych w podgrupach obejmowała m. in. kwestie: planowania strategii pracy klubów, pozyskiwania i utrzymania nowych członków, finansów
klubów, administracji i sprawozdawczości, Rotary Foundation, programów
dystryktalnych, efektywnej organizacji
zbiórek publicznych, public relations,
komunikacji internetowej a także wykorzystywania narzędzi internetowych:
My Rotary, Rotary Club Central i Moje
Rotary, perspektyw rozwoju Rotary
w Polsce, spraw członkowskich oraz
znaczenia udziału Nowych Pokoleń
jako istotnego elementu rozwoju każdego klubu Rotary.
W drugiej części sesji plenarnej o zamierzeniach Rotaract na kolejna kadencję opowiedziała DRR na kadencję
2019/2020 Maria Sobczyk. Jako przykład działania lokalnego o swoich akcjach opowiedzieli członkowie Interact
Clubu z Łodzi i Grudziądza. A Isobel
Perera-Turostowska przedstawiła inicjatywę charytatywnego pokazu mody
Fash’n’act w Szczecinie jako przykład
współdziałania Rotary i Interact.
Podczas kolacji Gubernator Elekt Małgorzata Wojtas wręczyła nominacje oficerom Dystryktu kadencji 2019/2020.
Wspólny wieczór był okazją do inspirujących rozmów rotarian i planowania
wspólnych działań.
Dorota Wcisła
RC Elbląg Centrum
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RID Piotr Wygnańczuk
podczas rejestracji na PETS

Fot. Karolina Kędzierska – Kapuza (Rotary e-club Poland)
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Podczas wycieczki do Krakowa

Tekst Justyny Marciniewicz, studentki III roku Pedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie, która
w trakcie kolonii dzieci ukraińskich była wolontariuszem opiekującym się dziećmi.

K

ażdy z nas ma jakieś swoje trudności i problemy, jest wystawiany na różne próby. Przechodzimy mniejsze lub większe kryzysy, ale
jesteśmy skonstruowani w taki sposób,
że wcześniej lub później sobie z nimi
radzimy.
Niestety małe dzieci jakie przyjeżdżają
do Polski z Ukrainy zostały wystawione
na próbę i przeżyły największą traumę
w ich życiu, szybciej niż mogły się tego
spodziewać. Stało się to przez bezsensowny konflikt, który przynosi tylko
cierpienie, ból i straty, również bliskich
im osób. Jako małe dzieci, które dopiero wchodzą w życie straciły często jedną z najważniejszych osób w życiu, niektóre nawet obie. Swojego przyjaciela,
wychowawcę, rodzica. Odcisnęło to na
nich duże piętno i z pewnością będzie
się ciągnęło za nimi już całe życie. Jednak pojawili się na ich drodze ludzie,
którzy chcieli, choćby na krótko, oderwać je od tragedii jakich doświadczyły. Przyjechały więc na dwutygodniowe
kolonie, podczas których mogły odpocząć, zrelaksować się, poczuć się po
prostu jak dzieci, a nie jak mali dorośli.
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Chwila wytchnienia przed kolejnymi niespodziankami

Początki kolonii były trudne, zarówno
dla nich jak i dla mnie. One czuły się
dość nieswojo i ja również. One tęskniły za domem i ja też.
Na szczęście nie wszystkich dotyczył
taki stan. Niektóre z nich, kiedy tylko
wysiadły z autobusu, były podekscytowane, uśmiechnięte i gotowe na kolejne przygody. Przystosowanie się do
nowych warunków i nieznanego otoczenia nie zajęło im wiele czasu. Dzieci
szybko się zaaklimatyzowały, a z pewnością przyczynili się do tego cudowni
opiekunowie. Od razu dało się zauważyć więzi między niektórymi dziećmi,
głównie między dziewczynkami. W małych, zaprzyjaźnionych już grupkach,
zamieszkały w wybranych pokojach.
Na początku było dość trudno, dzieci nie chciały jeść, niektóre były dość
markotne, niektóre wesołe. Początki
naszych relacji to była prawdziwa loteria, wszystko zależało od ich nastroju.
Pierwsze co zauważyłam to były wielkie
oczy tych dzieci, w większości smutne,
jakby zmoczone łzami. Takie wielkie
oczy. Dzieci cierpią. Czasem odzwierciedlało się to przez bunt i zły humor,
innym razem przez ciągłą chęć bycia
w centrum uwagi.
Nasze wzajemne relacje rozwijały się
stopniowo. Najpierw uczestniczyłam
w terapiach dzieci z wychowawcami,
później zaczęłam z nimi rysować, modelować, przyglądać się jak dzieci gra-

Fot. Jurek Basarab RC Lwów i Justyna Marciniewicz

„MOJE” dzieci z Ukrainy

ją. Z dnia na dzień poznawaliśmy się
lepiej i nawet nie przeszkadzała nam
bariera językowa. Porozumiewaliśmy
się na swój, można powiedzieć dziwny
sposób, na migi lub poprzez rysunki.
Pomagali nam też w tym opiekunowie,
a czasem starczyły zwykłe małe gesty
takie jak przytulenie, buziak, uśmiech.
Po pierwszych dniach dzieci były ciepłe,
pełne miłości. Potrzebują bliskości, kogoś kto nie będzie o nic pytał, tylko po
prostu przytuli czy pośmieje się nawet
z największej głupoty. Oczywiście, były
przypadki, których w żaden sposób nie
mogłam „rozgryźć” i pomimo tego, że
byliśmy ze sobą prawie cały czas ani
troszkę mi się to nie udało. Niektóre
dzieci skrywają w sobie jakiś sekret
i nie chcą go nikomu zdradzić. Nie chcą
się otworzyć. Tych na szczęście było
mniej. Większość biegała szczęśliwa
i uśmiechnięta. Te dzieci mają w sobie tyle radości, którą potrafią czerpać
z życia mimo wszelkich przeciwności
i przykrości jakie je spotykały. Potrafią
cieszyć się z najmniejszej drobnostki
i docenią to co dostają od życia. Wielu
dorosłych mogłoby brać z nich przykład. Każdemu z nas zdarzały się momenty kryzysu, jakieś płacze, smutki
czy tęsknoty. Nawet mi, dorosłej kobiecie to się przytrafia, a przecież miałam
do czynienia z małymi dziećmi, dla których był to pierwszy wyjazd za granicę.
Do tego pierwszy bez rodziców!
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Zdjęcie wykonane 24 sierpnia 2018 roku w Dniu Niepodległości Ukrainy

W trakcie naszych kolonii nikt nie miał
czasu na nudę. Grafik zajęć był dość napięty. Różnego rodzaju atrakcje, zaczynając od spacerów po górach, wyjazdu
do kopalni soli, a kończąc na licznych
wyprawach na baseny. Wyjazdy do
term sprawiały dzieciom największą radość. Uwielbiały pluskać się w wodzie,
zjeżdżać na zjeżdżalniach, nurkować.
Niektóre były do tego dobrze przygotowane, miały nawet sprzęt umożliwiający nurkowanie. Oczywiście w każdej
atrakcji musiałam uczestniczyć, robiłam to z przyjemnością, zwłaszcza kiedy widziałam, że dzieci cieszą się tym,
że z nimi jestem, że się razem świetnie
bawimy. Jedną z większych atrakcji
była zorganizowana dyskoteka i ognisko. Dziewczynki miały wreszcie możliwość wystrojenia się! Świetnie bawiły
się podczas przygotowań do wydarzenia
i były mocno podekscytowane. Chłopcy,
jak to chłopy, podeszli do tego z dystansem. Zabawa była wyśmienita. Dzieci
skakały i tańczyły wesołe, pełne energii,
a ja razem z nimi. Wieczorne ognisko też
było dużą atrakcją. Piekliśmy kiełbaski,
chleb, piliśmy gorącą herbatę. Siedzieliśmy wokół ogniska i opowiadaliśmy
historie śmieszne i straszne. Pozornie
nic wielkiego, a jednak było tyle radości
i szczęścia na buziach dzieciaków. Dało
się to zauważyć na pierwszy rzut oka.
Zżyłam się z dziećmi i wydaje mi się, że
one ze mną też. Byłam dla nich przecież
prawie obcą osobą, a jednak chciały mi
opowiadać o sobie, chciały mnie poznać.

Polubiły mnie (z wzajemnością), niektóre nawet mówiły, że mnie kochają.
Nazwały swoją ciocią i bardzo chciały zabrać ze sobą na Ukrainę. Zdecydowanie
ten wyjazd dzieciom bardzo dobrze zrobił. Mogły oderwać się od swojej szarej
rzeczywistości, odpocząć i wyszaleć. Na
chwilę zapomnieć o swoich smutkach.
To, że dobrze na nich wpłynął można
było zauważyć chociażby przez to, że zaczęły się zupełnie inaczej i chętniej odżywiać. Zajadały się ze smakiem wszelkimi
potrawami jakie serwowała kuchnia.
A przede wszystkim ich wielkie oczy wypełniły się radością i szczęściem, uśmiech
nie schodził im z buzi. Dzieci dzięki temu
wyjazdowi miały okazję przekonać się,
że wcale cały świat nie jest przeciwko
nim, wręcz odwrotnie. Dowiedziały się,
że obcy ludzie też mogą chcieć dla nich
dobrze, że zadbają, wysłuchają i pomogą.
Mogły sobie uświadomić, że na innych
też mogą liczyć i ich świat wcale nie musi
ograniczać się do rodziców (mamy), czy
najbliższej rodziny.
Kolejną ważną rzeczą, o której należy
wspomnieć jest to, że dzieci są na tyle
odporne, że pomimo przeżytych traum
ich organizm i one same są w stanie się
„zregenerować” i potrafią iść do przodu. Podsumowując, bez wahania mogę
stwierdzić, że ten wyjazd przyniósł
same pozytywne skutki, dla wszystkich
nas. Przeżyłam tam mnóstwo niesamowitych rzeczy, doświadczyłam samych
przyjemności zarówno ze strony dzieci
jak i opiekunów. Zdecydowanie naj-

Fot. Jurek Basarab RC Lwów i Justyna Marciniewicz

Apel do Rotarian
Koleżanki i Koledzy, Drodzy
Rotarianie.
Podczas ubiegłorocznych wakacji
przyjęliśmy w Polsce po raz piąty
grupę dzieci z Ukrainy, które
szczególnie ucierpiały podczas
konfliktu zbrojnego na wschodzie
tego kraju. Są to dzieci, których
ojcowie oddali życie lub zdrowie
w trwających do dnia dzisiejszego
walkach.
Zawierucha wojenna trwa nadal,
wciąż giną ludzie, kolejne rodziny
tracą bliskich a dzieci ojców. Istnieje
potrzeba kontynuacji naszego
szlachetnego przedsięwzięcia.
Zachęcamy wszystkie kluby
do przekazania środków
pieniężnych na opłacenie kosztów
dwutygodniowego pobytu dzieci
latem tego roku.
Niewielkim wysiłkiem możemy
zrealizować coś co nasi mali goście
będą pamiętać przez całe swoje
życie.
Środki prosimy przekazywać
na konto:
Rotary Club Zamość Ordynacki
22-400 Zamość,
ul. Lubelska 36A lok. 10
Nr rachunku:
35 1240 2816 1111 0010 6796 9947
Z dopiskiem: Zdrowie dzieci
Ukrainy
Ryszard Łuczyn, RC Zamość
Ordynacki
Krajowy Koordynator Komitetów
Międzykrajowych
Przewodniczący ICC Polska-Ukraina

ważniejsze w tym wszystkim są dzieci,
które przeszły podczas tego wyjazdu
zupełną przemianę. Na lepsze oczywiście! Wyjeżdżały z Zakopanego szczęśliwe, zadowolone, radosne. Wydaje mi
się, że z nadzieją na lepsze jutro.
Nasze pożegnanie było wzruszające, płakałam i ja i dzieci. Trudno było nam się
rozstać, ale mimo to, pożegnanie było
pełne radości. Myślę też, że lepszych towarzyszy niż ta szesnastka cudownych
dzieci nie mogłam sobie wymarzyć.
Justyna Marciniewicz
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RC ZIĘBICE

RC ELBLĄG CENTRUM

Członkinie Klubu podczas rejestracji potencjalnych dawców szpiku

Elbląg z DKMS

Dzień Dawcy Szpiku przypadał 13 października 2018 r. i tego
dnia członkinie RC Elbląg Centrum postanowiły, we współpracy z Fundacją DKMS, zorganizować w elbląskiej galerii
handlowej punkt rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Między godziną 11.00 a 19.00 przy specjalnie przygotowanych stanowiskach członkinie klubu rejestrowały chętnych, aby powiększyć bazę osób dających szanse na znalezienie dawcy do przeszczepu dla chorych na nowotwór
krwi. Ostatecznie zarejestrowano niecałe 20 osób i choć
jest to mała liczba to jednak co innego zaskoczyło rejestrujących. Wiele osób informowało, że są już w bazie, z tego
wiele z nich dzięki ubiegłorocznej akcji. To cieszy. Niestety
mnóstwo chętnych nie mogło się zarejestrować z powodów
zdrowotnych. Do stanowiska podszedł także pan, który
w kwietniu 2018 r. oddał szpik 8-letniemu chłopcu w USA
i podzielił się swoimi pełnymi wzruszeń przeżyciami. Okazało się, że prawie rok trzeba czekać na to, czy przeszczep
się przyjmie a przez dwa lata od przeszczepu dawca jest
„zarezerwowany” tylko dla jednego pacjenta.
Takie historie inspirują i mimo niewielkiej liczby zarejestrowanych trzymajmy kciuki, aby ktoś znalazł szansę na życie.
Ilona Nowacka RC Elbląg Centrum
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RC olsztyn

Przyznane stypendia sprawiły dużą radość nagrodzonej młodzieży

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Rotarianie z RC Olsztyn po raz kolejny w ramach prowadzonego programu stypendialnego, 11 października 2018
r. wręczyli stypendia uzdolnionej młodzieży z województwa warmińsko - mazurskiego.
Stypendia - decyzją komisji stypendialnej, ufundowano
pięciu osobom, posiadającym wyróżniające umiejętności
w sporcie i muzyce. Tegoroczni stypendyści to: Barbara
Pliszka - skrzypce, Paweł Wojciechowski - fortepian, Korneliusz Polakowski - szermierka, Piotr Włodyka - pływanie, Wojciech Fijałkowski - koszykówka.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w siedzibie
RC Olsztyn mieszczącej się w Villa Palace w Olsztynie.
Na uroczystości obecni byli stypendyści wraz z rodzicami oraz członkowie RC Olsztyn. Wręczenia dyplomów
potwierdzających przyznanie stypendium dokonał prezydent RC Olsztyn - Józef Malgrem. Stypendyści podczas
uroczystości zaprezentowali się członkom klubu. Życzymy im dalszych sukcesów.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

Fot. z arch. RC Ziębice

Na zaproszenie Rotary Clubu Ziębice w dniach
29 listopada – 2 grudnia 2018 roku gościliśmy
w Ziębicach 6. osobową delegację Klubu Rotary
z miejscowości Mortagne et Perche (Normandia)
we Francji. Delegacji przewodniczyła Prezydent
Klubu RC Mortagne Pani Isoline Forget.
Wizyta gości z Francji przebiegła w rodzinnej
atmosferze w duchu rotariańskich idei
Wraz z Nią przybyli inni członkowie klubu – Joël
Lenoir oraz Gilles Gallet. Podczas oficjalnego spotkania obu delegacji doszło do podpisania deklaracji o współpracy naszych klubów. W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Ziębic Mariusz Szpilarewicz, który wsparł ideę nowo nawiązywanych kontaktów międzynarodowych. Delegacja RC Ziębice
i Burmistrz zostali zaproszeni w przyszłym roku do złożenia wizyty w Mortagne.
Inicjatorem i pomysłodawcą nawiązania kontaktów był Gilles Gallet z RC Mortagne aktualnie generał brygady w stanie
spoczynku. Gilles Gallet pracował w dyplomacji francuskiej w Warszawie i trzykrotnie przebywał w Polsce, łącznie przez
7 lat. Bardzo dobrze włada językiem polskim co znacznie ułatwia nasze kontakty.
Goście odwiedzili muzeum oraz centrum informacji turystycznej w Ziębicach. Byli w Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich oraz w Srebrnej Górze. W Srebrnej Górze zwiedzili fort Donjon oraz zostali powitani przez Wójta Gminy
Stoszowice Pawła Gancarza.
Kolega klubowy Mieczysław Fluder zorganizował spotkanie w Muzeum Gazownictwa w oraz Galerii Techniki w Paczkowie.
Była to wyjątkowa wycieczka w przeszłość.
Na zakończenie wizyty spotkaliśmy się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu gdzie wspólnie obejrzeliśmy spektakl
zaprezentowany przez Narodowy Balet Rosyjski.
Ten krótki wspólnie spędzony czas dał nam szansę na pokazanie wielu elementów polskiej kultury, historii i obyczajów.
Robimy to po to by nasza wspólna Europa brzmiała bardziej swojsko choć międzynarodowo i jak zawsze rodzinnie w duchu rotariańskich idei. Ryszard Nowak, RC Ziębice

Fot. z arch. RC Olsztyn

Fot. Ilona Nowacka RC Elbląg Centrum

Polsko-Francuskie spotkanie
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RC młyniec drugi

Fot. z arch. RC Młyniec Drugi

Fot z arch. RC Chełm

RC chełm i RC jelenia góra

Rotarianie w walce z rakiem

Rotariańskie Anioły przyczyniły sie do pomagania innym

Anioły Charytatywne zrobione przez członkinie RC
Chełm zaczynają podbijać Polskę.
Anioł Przyciągania - Agnieszki, Anioł Przyjaźni - Małgosi i Anioł Miłości - Grażynki zostały przekazane do RC
Jelenia Góra na XXI Bal Charytatywny jaki odbył się 19
stycznia 2019 roku. Rotariańskie Anioły z pewnością dostarczyły ciepłych uczuć i przyczyniły się do pomagania
innym. W tym roku beneficjentem Balu Charytatywnego
w RC Jelenia Góra był Oddział Medycyny Paliatywnej
w Szpitalu „Wysoka Łąka” w Kowarach. Rotariańska rodzinna przyjaźń jest jak zawsze pięknym i miłym gestem.
Redakcja

Członkowie Rotary Club Młyniec Drugi, przekazali Akademii Walki z Rakiem przy Fundacji Światło w Toruniu,
kwotę 2 tysięcy złotych na zajęcia terapeutyczne (joga
dla pacjentów chorych onkologicznie), które oprócz satysfakcji, poprawią biologiczne funkcjonowanie chorych
kobiet.
Przekazanie środków nastąpiło w styczniu 2019 roku na
ręce Pani Prezes Akademii dr. M. Rębiałkowskiej – Stankiewicz.
Uczestniczki Akademii angażują się w różnego rodzaju
wydarzenia, prowadzą koło teatralne, fotograficzne, taneczne. Ich zaangażowanie oraz zapał, energia i radość
ujęły nas rotarian i dlatego wsparliśmy je w drodze do
wyzdrowienia.
Andrzej Hercka, RC Młyniec Drugi

RC kołobrzeg

RC częstochowa

Z przekazanych przez rotarian środków szpital
zakupił wyposażenie dla oddziału ginekologii

Sprzęt medyczny dla szpitala

RC Kołobrzeg w wyniku zbiórki na ubiegłorocznym balu
charytatywnym przekazał środki na rzecz oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu.
Zakupiono za to wyposażenie dla oddziału ginekologii w tym pompy infuzyjne i lampy zabiegowe - o czym rotarianie poinformowali podczas konferencji prasowej.
W historii działalności RC Kołobrzeg to nie jedyna pomoc
na rzecz ochrony zdrowia. Do tej pory klub sfinansował
gastroskop, fantom noworodka dla szkoły rodzenia „Bocianek” a także zorganizował zbiórkę książek i ufundował
biblioteki dla oddziałów szpitala. RC Kołobrzeg zakupił
również szczepionki przeciw wirusowi HPV i zorganizował akcję szczepienia dla nastolatek.
Aleksander Bolko, RC Kołobrzeg

fot. z arch. RC Częstochowa

Rotariańskie Anioły z RC Chełm

Fot. z arch. RC Kołobrzeg

Przekazanie środków nastąpiło na ręce Pani Prezes Akademii
dr M. Rębiałkowskiej-Stankiewicz

Fotel masujący najnowszej generacji z pewnością przyda się
w rehabilitacji podopiecznych Hospicjum

Dar Serca dla Hospicjum

RC Częstochowa przekazał dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej „Dar Serca” fotel
masujący najnowszej generacji. Fotel ma kilka programów różnego rodzaju masaży i służy do rehabilitacji podopiecznych Hospicjum. Podczas formalnego przekazania
(w lipcu 2018 roku) na ręce Prezes Stowarzyszenia Pani
Anny Ogłazy okazało się że podopieczni Hospicjum „Dar
Serca” już wypróbowali fotel i uznali, że spełnia swoje
funkcje w doskonały sposób i wypełnił lukę w rehabilitacji chorych. Były podziękowania i bardzo ciepłe spotkanie
z Zarządem Hospicjum, pracownikami oraz podopiecznymi. Rotarianie życzyli wszystkim aby tą ciepłą atmosferą
i optymizmem zarażali innych oraz dużo, dużo zdrowia.
RC Częstochowa
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Kolarska pasja rotarian zaoowocowała
pomysłem organizacji wyścigów
rowerowych

„Pokonaj siebie, pomóż innym” - pod
takim hasłem organizowane są wyścigi
rowerowe RC Karpacz Karkonosze

Fot. z arch. Rc Karkonosze

RC karpacz karkonosze

Korona Karkonoszy - wyścigi z dobrem w tle
Szumowskiego. Beneficjentami tej nagrody są absolwenci szkół ponadpodstawowych naszego regionu,
którzy podejmują dalszą
karierę szkolna w warszawskim liceum. Każdego roku wysyłamy zdolnego ucznia do liceum
w Warszawie opłacając czesne w jednej
z najlepszych burs w stolicy. Wiąże się to
z utrzymaniem każdego roku trzech a od
przyszłego roku czterech uczniów, co jest
nie lada wyzwaniem finansowym. Dobra
współpraca z bursą, młodzieżą i rodzicami daje dużo radości i satysfakcji.
Współpracujemy ze Szkołą Muzyczną
w Jeleniej Górze finansując zakup lub
remont profesjonalnych instrumentów.
Dofinansowujemy uczestnictwo w konkursach a młodych muzyków gościmy
na naszych spotkaniach wigilijnych.
Nasz
ostatni
projekt
współpraca z Biurem Wystaw Artystycznych
(BWA) w Jeleniej Górze. Organizujemy

Trasy wyścigów są prawdziwym wyzwaniem dla rowerzystów.
Tym bardziej chętnie w nich startują aby sprawdzić swoje
umiejętności i możliwości
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wspólnie aukcje dzieł sztuki,
z których dochód przekazujemy na propagowanie sztuki wśród młodzieży w formie
warsztatów plastycznych.
Ciekawie
zapowiada
się
współpraca z sąsiedzkimi klubami w Czechach i Niemiec, RC
Liberec i RC Zittau. Mamy pomysły na
wspólne projekty, między innymi chcemy współpracować przy organizacji wyścigu dla Rotarian.
Korona Karkonoszy, bo taką nazwę nosi
nasz cykl wyścigów rowerowych, jedzie
w tym roku w następujących terminach
Szrenica – 20 lipca, Odrodzenie 3 sierpnia i Śnieżka 31 sierpnia 2019 roku. Zapisy już trwają !!!
Wystarczy wejść na naszą stronę internetową: http://www.koronakarkonoszy.org Wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy.
Adam Nowaczyński,
RC Karpacz Karkonosze

Pomysł organizacji wyścigów przyciągnął wielu pasjonatów.
Przez siedem lat Śnieżkę, Odrodzenie i Szrenicę zdobyło prawie
trzy tysiące uczestników

Fot. z arch. Rc Karkonosze

R

otary Club Karpacz Karkonosze
jest najwyżej położonym klubem
rotariańskim w Polsce. Działamy
w Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej już prawie piętnaście lat. Nasze
położenie, działalność gospodarcza oraz
kolarska pasja kilku rotarian złożyło się
na pomysł organizacji wyścigów rowerowych MTB.
Przez siedem lat, odkąd organizujemy
nasze rotariańskie wyścigi pod hasłem
„Pokonaj siebie, pomóż innym” - Śnieżkę, Odrodzenie i Szrenicę zdobyło na rowerach prawie trzy tysiące uczestników.
Przygotowanie wyścigów to duże wyzwanie logistyczne dla całego klubu. Zaangażowani są wszyscy członkowie i to niewątpliwie jest przyczyną bardzo dobrej
atmosfery w klubie. Środki finansowe
uzyskane z wyścigów pozwalają nam na
realizację ciekawych projektów. Głównym beneficjentem tych środków jest
młodzież. Od 2013 roku ustanowiliśmy
nagrodę edukacyjną imienia dr Bogdana
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afał Fronia członek RC Karpacz
Karkonosze, maratończyk, himalaista, podróżnik, zdobywca
ośmiotysięczników i pisarz został Człowiekiem Roku 2018 w plebiscycie organizowanym przez „Nowiny Jeleniogórskie”. Podczas uroczystej gali, która
odbyła się 17 lutego 2019 w Teatrze im.
C. K. Norwida w Jeleniej Górze, otrzymał kryształ górski – główną nagrodę
konkursu.
Rafał Fronia zawodowo jest kartografem i właścicielem Wydawnictwa Turystycznego PLAN. Z zamiłowania jest
prawdziwym człowiekiem gór, podróżnikiem i zdobywcą ośmiotysięczników.
Odbył już wiele wypraw, m. in. do Afryki i Karakorum, w Himalaje i Andy.
Uczestnik programu Polski Himalaizm
Zimowy oraz Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. W maju 2019 roku, jako
jeden z uczestników zimowej wyprawy
na K2 otrzymał wyróżnienie Nagrodą
Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za przeprowadzenie akcji
ratunkowej pod Nanga Parbat, dzięki
której udało się uratować Elisabeth
Revol. Nagrody Fair Play PKOl promują rywalizację prowadzoną nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale

Rafał Fronia

także piękny, szlachetny i uczciwy.
Rafał Fronia jest także pisarzem, autorem książki Anatomia Góry i wydanej
w kwietniu kolejnej pozycji książkowej
Rozmowa z Górą, która bije rekordy
popularności na polskim rynku czytelniczym.
Mieszka pod Jelenią Górą i jak podkreśla - to jest jego prawdziwy dom - jego
„Mała Ojczyzna”.

Fot. z arch. Tygodnika Regionalnego „Nowiny Jeleniogórskie”, źródło: www.nj24.pl

Rafał Fronia Człowiekiem Roku
R

Od 12 lat jest członkiem RC Karpacz
Karkonosze. W kadencji 2013/2014
Prezydent Klubu. W Klubie pełnił także
funkcje sekretarza.
O tytuł Człowieka Roku walczyło jeszcze
czterech finalistów. Zwycięzcę wybrali
czytelnicy „Nowin Jeleniogórskich” oraz
kapituła nagrody. Gratulujemy Rafale
i życzymy kolejnych sukcesów.
Redakcja

Artystyczny sukces Pawła Sadaja

Grafika z projektu „Hotel Meduza”

Fot. i grafika. Paweł Sadaj, Projekt Hotel Meduza

R

otarianin z RC Warszawa Żoliborz
- Paweł Sadaj zakwalifikował się do
NordArt jednej z największych corocznych wystaw sztuki współczesnej w Europie. Jego projekt „Hotel Meduza” został wybrany spośród prac około 3000
artystów ze 102 krajów. Po raz 21 wystawa będzie prezentować obrazy i rzeźby,
fotografie i instalacje 200 wybranych
artystów z całego świata.
NordArt jest dziełem sztuki projektowanym od zera każdego roku, opracowywanym przez Głównego Kuratora
Wolfganga Gramma i rok po roku na
nowo wyznacza nowe priorytety w sztuce. Wystawa odbędzie się w niemieckim
Kunstwerk Carlshütte w Büdelsdorfie
w terminie od 1 czerwca do 13 października 2019 roku. Terenem wystawienniczym jest dawna huta Carlshütte (22
000 m kw.), ACO Wagenremise (400 m.

kw.) oraz park (80 000 m. kw) i miejsca
publiczne miasta Büdelsdorf. W miesiącach od czerwca do października
rokrocznie wystawę odwiedza blisko
100.000 osób.
Paweł Sadaj jest absolwentem Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku
grafika, w pracowniach: Projektowanie
Graficzne, Plakat, Intermedia, Scenografia Teatralna. W 2000 roku uzyskał
dyplom z wyróżnieniem za animowany
film krótkometrażowy „Cykl”, który powstał w technologii 3D. Był to pierwszy
w Polsce w pełni multimedialny dyplom
w Akademiach Sztuk Pięknych. Wcześniej ukończył Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Gdyni na kierunku Fotografia Artystyczna. Paweł Sadaj jest
wielokrotnie nagradzanym multidyscyplinarnym artystą. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Redakcja
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W 80 lat dookoła świata z

Pierwsza polska morska ekspedycja
antarktyczna w latach1975-76. Trawler
rybacki Tazar opływa Przylądek Horn
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Macieja jest książka poświęcona kapitanowi Mączce: „Mam na imię Ludomir”.
Wśród zdjęć z tego okresu znajdziemy
też zdjęcia z Wyspy Robinsona w archipelagu San Juan Fernandez. Właśnie na
tej wyspie został przyjęty w poczet Bractwa. Na drugiej półkuli, pod Krzyżem
Południa, gdzie braterstwo ludzi morza
nabiera bezpośredniego znaczenia. Jak
sam Maciej wspomina, było to dla niego
ważne i osobiste przeżycie.
Niespokojny duch nie pozwolił Maciejowi Krzeptowskiemu na wspominanie dawnych wypraw w fotelu przy
kominku. W 2009 roku zorganizował
i poprowadził jako kapitan, wyprawę
jachtem s/y Stary wokół Islandii. Załogę
stanowiła młodzież szkół szczecińskich.
Kultywując pamięć pionierów polskich
żagli załoga Starego umieściła w Rejkjawiku tablicę upamiętniającą rejs jachtu
s/y Witeź w 1959 roku.

Patagonia, piramidy skalne Torres del paine

Fot. z arch. prywatnego Macieja Krzeptowskiego

Fragment wystawy „W 80 lat dookoła świata”

Fot. z arch. prywatnego Macieja Krzeptowskiego

larnych” i „Marią dookoła świata”.
W trosce o zapewnienie dopływu świeżych eksponatów do Muzeum ponownie
wyruszył na morze i w latach 20002003 był kapitanem jachtu s/y Maria
w rejsie dookoła świata.
Na wystawie mamy okazję zobaczyć wyspy Pacyfiku i Afrykę Południową, przywołującą cienie historii żeglugi osławioną Cieśninę Magellana i Nową Zelandię,
której nazwa w języku Maorysów: Aotearoa, wabi bezkresem nowych mórz i lądów. To tylko skromna część zbioru z 3
lat wyprawy.
Osobne miejsce w tej kolekcji zajmuje
zdjęcie poświęcone Ludomirowi Mączce który jest armatorem jachtu Maria,
wybitnym polskim żeglarzem, postacią
historyczną, która została upamiętniona pomnikiem w alei żeglarzy na szczecińskim bulwarze, a zarazem bliskim
przyjacielem Macieja. Zaś w dorobku

Fot. z arch. prywatnego Macieja Krzeptowskiego

K

lub Rotary to przede wszystkim
ludzie, którzy go tworzą. Dlatego bardzo cieszy, jeśli są w nim
ludzie z dorobkiem, znaczący, niezwykli, za którymi stoi bogata historia, do
tego uzdolnieni i wielkiej kultury. W RC
Szczecin żywym przykładem wybitnego człowieka jest Maciej Krzeptowski.
Pretekstem do napisania tego teksu
stała się jego wystawa „W 80 lat dookoła Świata”, która miała miejsce w prestiżowej galerii Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie.
Wystawa fotografii przedstawia niezwykłe życie Macieja, który pochodzi ze
znanego podhalańskiego rodu Krzeptowskich. Tym bardziej zadziwia jego
fascynacja morzem. Jako absolwent
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu zatrudnił się w Morskim
Instytucie Rybackim w Świnoujściu.
Praca była nie na lądzie, a na morzu,
podczas ekspedycji badawczych, w tym
w Pierwszej Polskiej Morskiej Ekspedycji Antarktycznej na statku m/t Tazar
(1975-1976). Następnie zrobił doktorat
na Akademii Rolniczej o sardynce rodem z Afryki.
Jakby tego zawodowego spotkania
z morzem było mu mało, szukał okazji
do spotkania z morzem prywatnie, można rzec twarzą w twarz, bo z pokładu
jachtu patrzy się w oblicze oceanu na
wyciągnięcie ręki.
Pierwszy znaczący rejs to Regaty Bermudzkie w 1972 roku na jachcie s/y Dar
Szczecina. Łapanie ryb, owszem, zajęcie
męskie, ale przyroda to o wiele więcej niż
tylko ryby. Maciej Krzeptowski przenosi
się do Muzeum Morskiego w Szczecinie,
gdzie Jego autorstwa są wystawy „Przyroda Morza”, „Polacy w wyprawach po-
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Fot. z arch. prywatnego Macieja Krzeptowskiego oraz materiały z arch. RC Szczecin

Zdjęcia Islandii przywołują klimat sag
wikingów, egzotyki północy. Jakby chłodu na wodach Islandii było Maciejowi
mało w 2015 roku powtórzył wyprawę
z młodzieżą (z Rotarianami z naszego klubu też, w tym rejsie uczestniczyli
Krzysztof Dokowski, Zbigniew Najmowicz i Dariusz Bujniewicz) na Północny
Atlantyk, a dokładnie przez Narvik na
Spitsbergen. To już Arktyka, a warunki
tam panujące można spokojnie nazwać
polarnymi. Zdjęcia z tej wyprawy przekazują atmosferę Północnej Skandynawii, krainy trolli. Mamy tu łódź wikingów w Oslo, suszenie dorszy na Lofotach
i oczywiście lodowiec na Spitsbergenie.
Macieja Krzeptowskiego podróż przez
świat i jednocześnie podróż przez życie
to nie tylko żegluga. Zechciał wpuścić
nas, swoich gości, do prywatnych wspomnień z wielu krain, widzimy tu Czechy,
brzeg Bałtyku, niemieckie wody wewnętrzne Boden, Holandię, Portugalię,
Turcję – Kapadocja, Wenecję, wybrzeże
Szkocji, Peru, Chile, Tajlandię.
Bogactwo wspomnień i obrazów z podróży „W 80 lat dookoła świata”, a prze-

Jacht Stary podchodzi do krawędzi lodowca na Spitsbergenie

Most na rzece Kwai

Fot. z arch. prywatnego Macieja Krzeptowskiego

Maciejem Krzeptowskim

cież to nie wszystko. Maciej Krzeptowski jest autorem książek „Marią dookoła
świata”, „Pół wieku i trzy oceany” (to
o polskich rybakach dalekomorskich, za
którą jestem osobiście Maciejowi bardzo
wdzięczny), „Mam na imię Ludomir”
i „Zasolony Król” (ta z kolei to o śledziu,

albowiem Europa wyrosła na polskim
zbożu i skandynawskim śledziu).
Na koniec refleksja: jak pisać o fotografiach? Najlepiej byłoby odwiedzić
wystawę i podziwiać je osobiście. Może
będzie okazja? Może u Was?
Marek Wróblewski, RC Szczecin

Rotary Polska | 23

Fot. z arch. RC Poznań
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RC Poznań wspólnie z innymi Klubami zrealizował grant w Nepalu,
gdzie miało miejsce katastrofalne trzęsienie ziemi - 2016 rok

Zafascynowała mnie
rotariańska przyjaźń
O ideach rotariańskich wczoraj
i dziś, o roli współpracy międzyklubowej oraz o spojrzeniu na
członkostwo, z prof. Zbigniewem
Młynarkiem z Rotary Club Poznań
rozmawiała Ilona Nowacka.
Jak zrodziła się idea powstania
pierwszego klubu rotariańskiego
w Poznaniu?
Koncepcja założenia Klubu Rotary
w Poznaniu powstała przed utworzeniem grupy założycieli i łączyła się
z moimi wizytami w klubach w Holandii i Francji. Z początkiem lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia podjąłem
współpracę naukową ze światowym au-
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torytetem w dziedzinie badania podłoża budowlanego, prof. G. Sangleratem
z Ecole Centrale w Lyonie oraz czołowym producentem sprzętu do badań
podłoża, firmą A.P. van den Berg z Heerenveen w Holandii. W czasie pobytu
na wykładach w Lyonie i Holandii miałem możliwość uczestnictwa w spotkaniach w licznych klubach w tych krajach, a także na świecie, bowiem prof. G.
Sanglerat i dyrektorzy firmy, Arie van
den Berg i Engbert Welling byli pasjonatami Rotary. Liczne wizyty w Poznaniu A. van den Berga i E. Wellinga miały
zawsze element działalności rotariańskiej. Przykładem tego może być wyposażenie szkoły im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w komputery, wsparcie

w sprzęt badawczy Katedry Geotechniki
Akademii Rolniczej w Poznaniu, sfinansowanie stażu młodego lekarza w klinice
medycznej w Holandii oraz staży pracowników mojej Katedry Geotechniki
w Norweskim Instytucie Geotechnicznym i Delft University w Holandii. Za
tę działalność Arie van den Berg został
odznaczony Honorową Odznaką miasta
Poznania oraz medalem Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Od idei do realizacji. Jak przebiegał ten proces?
Założenie Klubu Rotary w Poznaniu
poprzedziły wizyty Szambelana Królowej Holandii, pana Phillipa Osiecka.

Fot. z arch. prywatnego prof. Z. Młynarka
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Prof. Zbigniew Młynarek
współzałożyciel
RC Poznań

Prof. Zbigniew Młynarek - doktor
nauk technicznych Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki
Poznańskiej (1970 r.) oraz doktor
hab. nauk technicznych (1978 r.).
Pracę habilitacyjną przygotował

Po propozycji utworzenia klubu w Poznaniu ze strony Ariego van den Berga i Phillipa Osiecka kontakty w tej
sprawie z Dystryktem prowadził pan
Philip Osieck. Dystrykt znajdował się
w Szwecji i jego Prezydentem był Gunar Fiellander. W trakcie rozmów P.
Osiecka z G. Fiellanderem okazało się,
że jest w Poznaniu jeszcze jedna grupa osób która zamierza założyć Klub
Rotary. Grupie tej przewodniczyli dyrektor Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej prof. dr hab. G. Straburzyński
oraz wicedyrektor tego Instytutu dr
W. Kasprzak. W związku z tą sytuacją,
Prezydent Dystryktu G. Fiellander zaproponował, aby Klub w Poznaniu
powstał z inicjatywy obu grup. Klub
Rotary w Poznaniu powstał zatem
z inicjatywy dwóch grup, składających
się z osób, które miały kontakt z Klubem Rotary Oranjewoud w Heerenveen
w Holandii oraz z Klubem w Münster
w Niemczech. Grupę założycieli, którzy
współpracowali z Klubem Oranjewoud, stanowili, prof. W. Fiszer – Rektor Akademii Rolniczej w Poznaniu, A.
Patalas – Dyrektor Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w Poznaniu i E.
Flaczyk – Prezes firmy Pozmeat w Poznaniu i prof. Z. Młynarek – pracownik
Akademii Rolniczej w Poznaniu – czyli

w Politechnice w Budapeszcie. Tytuł
naukowy profesora nauk technicznych w zakresie geotechniki uzyskał
w roku 1988, a stanowisko profesora
zwyczajnego w Akademii Rolniczej
w Poznaniu, w roku 2001. Przez okres
33 lat Kierownik Katedry Geotechniki
tej uczelni.
Członek Honorowy Polskiego Komitetu Geotechniki, Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki przez dwie
kadencje, członek Sekcji Mechaniki
Gruntów, Skał i Fundamentowania
Komitetu PAN, członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
PAN Oddziału w Poznaniu, dyrektor International Society for Cold
Countries Development z siedzibą
w Sapporo, członek honorowy Holenderskiej Izby Eksporterów, „core
member” International Society for
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering z siedzibą w Londynie oraz
wielu naukowych gremiów w Polsce
i za granicą. Wykładał i wygłaszał od-

moja osoba. Klubami wprowadzającymi były kluby z Münster i Heerenveen.
Na pierwszym spotkaniu w tej sprawie,
które odbyło się w Instytucie Medycyny
Uzdrowiskowej podjęto decyzję, zgodną z propozycją Prezydenta Dystryktu.
Na decyzję o powstaniu pierwszego
klubu rotariańskiego w Poznaniu miał
niewątpliwie wpływ fakt, że inicjatywa
ta miała solidne podstawy i widoczne efekty działalności rotariańskiej
w naszym mieście. Był to wynik dobrej
współpracy z klubem rotariańskim
z Heerenveen, który reprezentowali
dyrektorzy z firmy A.P. van den Berg.
Rotary Club Poznań był założony
w latach 80-tych poprzedniego
wieku, jak działało się wtedy w Rotary?
Ideą działalności Rotary od początku
było tworzenie długoletniej przyjaźni
między ludźmi, a w kolejnym etapie
dotarcie do tych grup społecznych,
które potrzebują wsparcia i pomocy.
Tak, jak w początkowych założeniach
organizacji, do dziś członkami naszego ruchu zostają przedstawiciele różnych profesji o wysokim autorytecie
zawodowym i etycznym. Za pierwszy
element działalności Rotary o charakterze charytatywnym uznaje się

Ciekawi
rotarianie

Ciekawi Rotarianie to cykl, w którym
przedstawiamy rotariańskie osobowości,
ludzi niezwykłych. Niezwykłych przez to
co robią, to czym się zajmują, interesują,
pasjonują lub nad czym pracują a także
czego dokonali.

czyty na wielu uczelniach i konferencjach zagranicznych. Posiada liczne
medale i odznaczenia przyznane przez
wiele szacownych gremiów i instytucji w tym Krzyż Oficerski Odrodzenia
Polski, Krzyż Komandorski Orderu
św. Stanisława, statuetkę Złotego Hipolita Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezydent
Klubu Rotary w Poznaniu w kadencji
1991/1992. Wielokrotnie był członkiem
Zarządu swojego Klubu. Za działalność w RC Poznań został wyróżniony
odznaczeniem Paula Harrisa.

wsparcie Towarzystwa Dzieci Niepełnosprawnych w roku 1930. Taka forma działalności Klubu Rotary Poznań
była intensywnie rozwijana pod koniec
ubiegłego stulecia i została wzbogacona poprzez granty międzynarodowe.
Jakie inicjatywy były podejmowane? Czy dziś, blisko pokolenie później z Pana punktu widzenia w Rotary działa się lepiej czy gorzej?
Komentując ruch rotariański warto
podkreślić jego systematyczny rozwój.
Obecnie liczba członków na całym świecie sięga 1,2 mln. Już 16 lat po powstaniu
Rotary, działalność podjęto na sześciu
kontynentach. W kilku krajach wstrzymała ją druga wojna światowa, w Polsce - okres po drugiej wojnie światowej
do roku 1990. Można jednoznacznie
stwierdzić, że w chwili obecnej główne
idee Rotary nie zmieniły się, a program
charytatywny i edukacyjny został znacznie wzbogacony.
Czemu akurat Rotary? Dlaczego to
idea tego właśnie ruchu zainteresowała Pana na tyle, aby utworzyć
pionierski Klub w Poznaniu?
Z klubami Rotary miałem okazję zapoznać się już w latach osiemdziesiątych
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Ma pan na swoim koncie wiele
osiągnięć, wyróżnień. Pana kariera zawodowa była zawsze bardzo
dynamiczna i wymagająca. Jak
udawało się to pogodzić z działalnością w Klubie?
To jest istotne pytanie, bowiem regulaminowym wymogiem Klubu jest
obecność na cotygodniowych spotkaniach. W przypadku wyjazdu i obecności w zagranicznym klubie można swoją
nieobecność usprawiedliwić. W takiej
sytuacji można wymienić np. proporczyki Klubów, które są przez Klub ko-
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Fot. z arch. RC Poznań

ubiegłego stulecia. Moi przyjaciele prof.
G. Sanglerat oraz Arie van den Berg byli
niezwykle aktywnymi członkami swoich
klubów Rotary. W czasie wykładów we
Francji zawsze byłem na posiedzeniach
Klubu w różnych miejscowościach, podobnie było w Holandii. Zafascynowały
mnie trzy rzeczy: możliwość spotkania
wybitnych specjalistów z różnych dyscyplin zawodowych, niezwykle przyjazny
charakter spotkań oraz program działalności charytatywnej. Ranga działalności
klubu Rotary jest szczególnie silnie akcentowana w Holandii, gdzie raz w roku
Królowa tego kraju zaprasza do swojej
rezydencji nowo wybranych prezydentów klubów. Miałem okazję dwukrotnie
uczestniczyć w takich spotkaniach. Byłem przekonany, że również w Poznaniu
idea działalności rotariańskiej znajdzie
poparcie wybitnych osobowości tego
miasta i tak też się stało.

Przekazanie mikrobusu zakupionego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach pod Poznaniem. Projekt był zrealizowany w 2005 roku

Niewidome dzieci w Owińskach wsiadają do ufundowanego mikrobusu - 2005 rok

Fot. z arch. RC Poznań
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lekcjonowane. Od dwóch lat nasze spotykania odbywają się co dwa tygodnie.
Jest to duże ułatwienie dla członków,
którzy są na ogół bardzo obciążeni pracą
zawodową. Atmosfera na spotkaniach
rotariańskich, także zagranicą, jest zawsze wspaniała i to zachęca do tego, aby
w miarę możliwości, jak najczęściej być
na spotkaniach.
Ilu Klub liczył członków i jak często odbywały się spotkania?
Liczba członków, od momentu utworzenia Klubu do chwili obecnej uległa
zmianie. Jest to proces naturalny. Powodem odejść w wielu przypadkach
były sprawy zawodowe, zmiana miejsc
zamieszkania oraz, niestety, zgony.
Liczba osób, które musieliśmy pożegnać, przekracza już 20. W pierwszym
okresie działalności było 35 członków,

obecnie jest 36 czynnych, 13 seniorów
i 7 honorowych. Warto podkreślić, że
członkami były i są osoby o wyjątkowej pozycji w środowisku poznańskim.
Osoby te reprezentują różne dyscypliny
zawodowe oraz środowisko naukowe.
Jest to niezwykle cenne, są to bowiem
osoby, które pełnią lub pełniły funkcje m.in. Rektorów lub Prorektorów
wyższych uczelni, np. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza oraz obecnie uniwersytetów, a dawniej Akademii Rolniczej,
Medycznej, Ekonomicznej, Wychowania Fizycznego, prezydentów miasta
Poznania, Dyrektorów Filharmonii
Poznańskiej, Dyrektorów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Są to
również profesorowie różnych specjalności, dyrektorzy banków i ważnych
instytucji, wybitni prawnicy oraz właściciele znaczących firm. Spotkania od
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Koncert Bartłomieja Nizioła i Marcina Sikorskiego, połączony z wystawą prac Rafała
Olbińskiego zorganizowany przez RC Poznań w Pałacu Działyńskich w Poznaniu - 2012 rok

Fot. z arch. RC Poznań

Założyciel RC Poznań prof. Zbigniew Młynarek, dwukrotni prezydenci klubu Ryszard
Stefanowski I Paweł Bugajny uhonorowani odznaczeniem Paul Haris Fellow przez Prezydenta
Rotary International Raviego Ravindrana w towarzystwie PDG Barbary Pawlisz - 2016 rok

Fot. z arch. RC Poznań

ze Szwajcarii. Z uzyskanych środków
zakupiono samochód Renault dla Domu
Opieki dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Inne przyczyniły się do zakupu
samochodu osobowego Renault dla
hospicjum domowego, wyposażono też
sale dla dzieci autystycznych w obiekcie przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu,
a z rotarianinem z Kanady sfinansowano urządzenia kuchenne w Domu Opieki Społecznej w miejscowości Osno.

początku odbywają się w poniedziałki
o godz. 19. Prawie każde poprzedzone jest prelekcją zaproszonego gościa, najczęściej wybitnego specjalisty
z rożnych profesji. Za niezwykle cenny
zwyczaj należy uznać spotkanie z małżonkami lub osobami towarzyszącymi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub
Wielkanocnych oraz tzw. spotkania integracyjne.
RC Poznań International współpracował blisko z klubami w Niemczech, Holandii, czy w Polsce też
nawiązywał współpracę? Czy realizowane były wspólne projekty?
Jakie były efekty współpracy z klubami zagranicznymi?
Jak już wcześniej wspominałem współpraca z klubami RC Oranjewood
z Heerenveen z Holandii i St. Moritz

z Munster z Niemiec początkowo była
bardzo aktywna. Oprócz wizyt i rewizyt
w Klubach, udziału ich przedstawicieli
w ważnych uroczystościach rotariańskich, przyczyniła się także do nawiązania kontaktów firm z Poznania i Holandii. Efektem były m.in. wspomniane
staże w Holandii dla młodego lekarza
i geotechnika w znaczących ośrodkach
badawczych oraz wymiana młodzieży.
Upływający czas wprowadził jednak
zmiany personalne w klubach z Holandii i Niemiec, stąd obecnie kontakt
z nimi ma charakter korespondencyjny.
W ostatnim okresie podjęliśmy bardzo efektywną współpracę z klubem
z Braunschweig z Niemiec. Obecnie
wspólnie realizujemy grant w Nepalu, gdzie miało miejsce katastrofalne
trzęsienie ziemi. Realizujemy również
wspólne granty. Jednym z pierwszych
był przygotowany z klubem z Fryburga

Jaką inicjatywę cenił Pan sobie
najbardziej, nie tylko w czasie swojej prezydentury w Klubie, ale podczas całego w nim członkostwa?
Pierwsze formy działalności Klubu zachowały się od momentu jego założenia do chwili obecnej. Jednak każdy
z prezydentów wniósł wiele nowego
i dobrego. Przekrój tych inicjatyw jest
zróżnicowany, począwszy od spraw
w pewnym sensie symbolicznych, jak.
np. szklanka mleka w szkołach, paczka
świąteczna dla wybitnych osobistości
związanych z działalnością kulturalną
w Poznaniu, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, wsparcie finansowe stowarzyszenia i Kliniki prof.
Zbigniewa Religi. Stałą formą działalności charytatywnej jest Bal Rotariański. Z uzyskanych na nim środków były
wspierane między innymi domy opieki
społecznej w tym Dom Opieki dla Dzieci Upośledzonych prowadzony w Poznaniu przez siostry Serafitki.
Z punktu widzenia osoby, która
doprowadziła do założenia nowego Klubu Rotary miałby Pan jakieś
rady dotyczące aktywizacji i działania na rzecz rozwoju członkostwa?
Problem działalności i członkostwa jest
moim zdaniem bolączką wielu stowarzyszeń. W momencie zakładania naszego klubu byliśmy w okresie największej
aktywności zawodowej. Obecnie zainteresowanie działalnością o charakterze
społecznym jest dla osób z tego przedziału wiekowego niewielkie. Zrozumienie sensu działalności rotariańskiej
i kontakty osobiste przyczyniają się jednak do tego, że do Klubu corocznie
wstępują wyjątkowo wartościowe osoby. Szczerze jednak należy przyznać, że
liczba tych osób jest znacznie mniejsza
od oczekiwań, a potrzeby działalności
charytatywnej są wciąż takie same.
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Fot. z arch. PDG Wojciecha Czyżewskiego

Charter Klubu Rotary Warszawa Żoliborz. Od prawej stoją: DG Wojciech
Czyżewski, Prezydent RI Bill Boyd, z kartą w rekach Prezydent Charterowy
RC Warszawa-Żoliborz prof. Marek Grochowski

PDG Wojciech Czyżewski

Fot. z arch. PDG Wojciecha Czyżewskiego

kartki
z historii
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PDG Wojciech Czyżewski, RC Szczecin

Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Ukraina, Białoruś w kadencji 2006-2007
Rok przystąpienia do Rotary: 1993
Prezydent RI kadencji: Wiliam B.
(Bill) Boyd
Hasło kadencji: Lead The Way
Nowe inicjatywy, wprowadzone
zmiany, które pokażą ewolucję RI:
Podkreślenie znaczenia przywództwa
w Rotary; Program – „Woda” - nowy
wyróżnik.
SUKCESY KADENCJI:
- zrównoważenie budżetu Dystryktu,
- odwiedziłem wszystkie RC w Dystrykcie,
- powstanie Fellowship of Rotarians,
- pierwsze seminarium Komitetów
Międzykrajowych ICC.
WYZWANIA KADENCJI:
- zła sytuacja finansowa Dystryktu,
- stagnacja rozwoju Rotary na Ukrainie.
WAŻNE WYDARZENIA
W KADENCJI:
- wizyta Prezydenta RI w Lublinie
i Warszawie,
- czwarte spotkanie Niemcy-Polska
w Greifswaldzie,
- pierwsze seminarium ICC,
- Konferencja Dystryktu w Szczecinie
– gość honorowy Prezydent Elect RI –
Wilfrid Wilkinson.
W dniach 17-19 września 2006 r. odwiedził nasz dystrykt Prezydent RI
William Boyd z małżonką Lorną.
Głównym celem wizyty było spotkanie
z młodzieżą w lubelskiej Szkole Muzycznej im. P. Harrisa. To sztandaro-
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wy projekt Komitetów Polska-Francja
i Francja-Polska, których uroczyste
spotkania odbyły się z udziałem pary
prezydenckiej. Ogromne wrażenie na
naszych gościach zrobiła wizyta w obozie koncentracyjnym na Majdanku połączona ze złożeniem przez Prezydenta
RI wieńca pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.
19 września, na zakończenie bardzo
pracowitej wizyty Prezydenta RI, odbyło się wręczenie karty czarterowej
(przywiezionej osobiście przez Prezydenta RI) dla klubu RC Warszawa
Żoliborz. Taki zaszczyt zdarza się niezmiernie rzadko.
W dniach 29 września do 1 października 2006 r. po raz czwarty spotkali się polscy i niemieccy Rotarianie,
tym razem w Greifswaldzie. Kluczowym punktem programu było forum
– „Perspektywy sąsiedzkich kultur”.
Wydarzeniem był koncert polskoniemieckiej młodzieżowej orkiestry
symfonicznej w Sali Uniwersytetu
w Greifswaldzie obchodzącego wtedy
550 rocznicę powstania.
18 listopada 2006 r. w Katowicach, odbyło się po raz pierwszy w naszej krótkiej historii Dystryktalne Seminarium
Komitetów Międzykrajowych (InterCountry Committees – ICC).
Podczas Instytutu Strefy 16 w Joenkeping (Szwecja), nad pięknym jeziorem
Wetter, padło zapewnienie, że jeden
z kolejnych instytutów odbędzie się
w Polsce. Stało się to faktem w 2009
roku w Warszawie.
Godnym podsumowaniem roku rota-

riańskiego oraz inauguracją obchodów
10-lecia naszego dystryktu była Konferencja Dystryktu 2230 zorganizowana
przez kluby szczecińskie w dniach 1819 maja 2007 r. Prawie 400 uczestników obradowało na Zamku Książąt
Pomorskich. Głównym gościem okazał się niespodziewanie Prezydent
Elekt RI Wilfrid Wilkinson z małżonką
Joan. Gościliśmy także gubernatorów
z: Niemiec, Danii, Norwegii, Finlandii
i Izraela.
Wspaniałym zwieńczeniem gubernatorskiego roku było uroczyste przekazanie łańcucha w Użhorodzie mojemu
godnemu następcy PDG Andriyowi
Baganichowi.
NOWE KLUBY W KADENCJI: RC
Warszawa Żoliborz, RC Biała Podlaska, RC Jelenia Góra Karkonosze, RC
Kharkiv City, RC Vinnitsia.
Materiał przygotowany do Biuletynu
Informacyjnego Konferencji Dystryktu
2230 w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).
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1. Waterfront
To kilkadziesiąt pirsów czyli klasyka jaką
spotkamy w każdym portowym mieście.
San Francisco leżące nad Oceanem Spokojnym zawsze było naturalnym portem
i bazą marynarki wojennej. Obecnie całe
nabrzeże to jedna, wielka atrakcja turystyczna. Pier 27 to terminal statków wycieczkowych. Najdłuższy jest Pier 7, który
wychodzi na 900 metrów w Ocean i jest
idealnym miejscem na wędkowanie.
2. Buba Gamp w Pier 39
No właśnie kto pamięta Foresta Gumpa?
Przyjaciel Foresta – Buba podobnie jak
jego rodzina był znawcą krewetek i dań,
które można z nich przyrządzić. Amerykanie kochają ten film i przyjęli z radością
powstanie Buba Gamp Shop’ów i restauracji. W Pier 39 polecamy odwiedzenie
Buba Gamp Restaurant specjalizującego
się oczywiście w krewetkach.
Wnętrze w klimacie filmu, na zdjęciach
Tom Hanks, mapa z trasą jaką Forest
biegł przez Stany.
Na belkach “złote myśli” Foresta. W takim
wnętrzu krewetki smakują jakoś lepiej.
My polecamy te w panierce z wiórków kokosowych – chyba najbardziej przypadły
nam do gustu.
3. Alcatraz
Po lunchu spacer jak najbardziej wskazany więc gdy tylko wyjdziecie z Buba Gamp
w stronę oceanu, w niedużej odległości
zobaczycie wyspę a na niej słynne więzie-

kowalscy w podróży

Most Golden Gate w promieniach zachodzącego słońca

To trzeba zobaczyć
w San Francisco
nie Alcatraz. Siedział w nim za oszustwa
podatkowe m.in. Al Capone. Jeśli macie
więcej czasu to warto popłynąć na wycieczkę po wyspie. A jeśli nie to zawsze
możecie ją obejrzeć z pirsu 39.
4. Kręta uliczka
Pewien odcinek Lombard Street położony
w Rusian Hill, jest znany jako najbardziej
poskręcana ulica świata. Położony jest
bardzo blisko Pier 39 więc możecie śmiało zaplanować spacer. Panują tu straszne
korki ale co ciekawe to nie miejscowi, którzy omijają Lombard Street. Turyści przyjeżdżający do San Francisco potrafią stać
w kolejce ponad godzinę by przejechać się
tą słynną ulicą.
5. Klasyczne tramwaje na Union
Square
Jedna z wielu atrakcji San Francisco - klasyczne tramwaje, którymi można przejechać się stojąc na stopniach lub platformie. Tramwaje pokonują bez problemu
strome ulice miasta a najlepiej obserwować je na Union Square, które krzyżują
się linie. Co chwilę przejeżdża jakiś piękny
klasyk.
6. Golden Gate
Most został oddany do użytku w 1937 roku
i jest niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. Szacuje się, że rocznie korzysta
z niego około miliona użytkowników. Jest
oczywiście najważniejszą atrakcją tury-

styczną San Francisco. A także miejscem
najważniejszych scen filmowych w najbardziej kasowych, amerykańskich filmach. Zagrał w Twierdzy, Brudnym Harrym, Ja-Robot, X-Menie, Supermanie czy
Star Trek.
To absolutny „must see” w San Francisco.
Szczególnie jeśli macie szansę by przyjechać tu na wschód lub zachód słońca.
Most łączy cieśniny Golden Gate. Takim
widokiem można kończyć stop over w San
Francisco bo czego więcej trzeba. Udanego zwiedzania.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

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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Fot. Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

H

istoria miasta sięga końca XVIII
wieku gdy przybyli tu hiszpańscy
kolonizatorzy i założyli fort oraz
misję imienia Św. Franciszka z Asyżu. San
Francisco ma około 800 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbardziej wyzwolonych i przyjaznych społecznościom
LGBT miast w całych USA. Ale obrzeża
San Francisco znane lepiej jako Dolina
Krzemowa to także kolebka największych
amerykańskich potęg branży high-tech
jak Google, Apple, eBay czy Facebook.
Na San Francisco mieliśmy niecały jeden
dzień w drodze do Nowej Zelandii. Dlatego polecamy nasz plan na to co można
zobaczyć w tak krótkim czasie.
Żeby poruszać się po San Francisco dobrze jest skorzystać z Ubera lub Express
Pool. To najtańszy i najrozsądniejszy sposób by dostać się na nabrzeże. Od lotniska
to jakieś 24 km a kurs powinien kosztować ok. 20-30 dolarów w zależności od
pory dnia i natężenia ruchu. Na miejscu
zwiedzenia rozpocząć najlepiej od:
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moje 3 grosze... (część 2)

Czy to co myślimy, mówimy
lub robimy jest prawdą?

„

Dwie siostry syjamskie:
prawda i kłamstwo
Wbiegają w zwinnych
podskokach
Nikt nie odróżni jednej od
drugiej
Są w jednakowych trykotach...

P

co jest, że jest, a o tym, czego nie ma,
że go nie ma jest prawdą.”

”

amiętacie? Tak, to fragment
„Ballady o arenie cyrkowej”
z 1990 roku niezapomnianego
zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Wiele razy słuchaliśmy jej i śpiewaliśmy
przy ognisku podczas górskich wycieczek. Jednak od chwili kiedy usłyszałem ją pierwszy raz nie mogłem oprzeć
się wrażeniu, że Józef Baran, który był
autorem tekstu, postawił przed nami
skrajnie trudne zdanie polegające na
odróżnieniu prawdy od kłamstwa. A co
gorsza przewidział, że przyjdzie nam
to czynić dzień po dniu i nie obiecywał,
że będzie łatwo...

Aby jednak zmierzyć się z jakimkolwiek tematem należy zacząć od definicji. Wszechobecna dziś Wikipedia, która z niespotykaną wcześniej
śmiałością, bez wstydu i szacunku,
rzuca wyzwanie gigantom takim jak
Encyklopedia Britannica czy Larousse definiuje prawdę następująco;
„Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polega na ich
zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym
rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone
o określonym fakcie, tak jak ma czy
miało to miejsce w rzeczywistości.”
Ale jak się jednak pewnie domyślacie
tematem prawdy zajmowali się już
starożytni i klasyczna definicje prawdy wyszła spod pióra Arystotelesa, na
kartach jego Metafizyki, w brzmieniu „
Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego
nie ma, jest fałszem. Powiedzieć o tym
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Właściwie wszystko jasne i pewnie zaraz pomyślicie po co o tym piszę skoro
to oczywista oczywistość. Tak? No chyba jednak nie. Oczywistą oczywistością
jest to, że każdy ma swoją definicję
prawdy i niestety w wielu przypadkach
zależy ona od sytuacji i przysłowiowego
miejsca siedzenia. Jak inaczej wyjaśnić
sytuację kiedy staje naprzeciw siebie
dwoje ludzi, czasem także rotarian, i jeden mówi, że to jest czarne, a drugi, że
białe. Jeden zarzuca drugiemu kłamstwo a drugi bez wahania zarzuca je
zwrotnie swojemu adwersarzowi. Taka
sytuacja nie jest przyjemna dla nikogo
i z pewnością nie powinna mieć miejsca
w takiej społeczności jak nasza.
Pamiętam jak dziś moje zmagania
z „Potopem” Henryka Sienkiewicza,
która to powieść na jednym z etapów
mojej edukacji była lekturą obowiązkową. Ze słów naszej polonistki wynikało, że Trylogia odegrała ogromną rolę
w okresie zaborów dając Polakom nadzieje na przetrwanie i odzyskanie niepodległości. Trafiłem jednak podczas
czytania na fragment, który zepchnął
na drugi plan wyczyny Kmicica i nawet przypalanie go pochodnią utraciło
nimb heroizmu. Chyba się nie mylę,
i potwierdzą to znawcy Trylogii, że opinia dotyczy jednego z bohaterów Potopu a mianowicie Józwy Butrtyma Bez
Nogi. Mówiono o nim, że zawsze mówił prawdę i nigdy nie skalał się kłamstwem, a ja po przeczytaniu tych słów
długo nie mogłem zasnąć. To Józwa
był moim bohaterem i za każdym razem, kiedy jako nastolatek próbowałem coś ukryć przed rodzicami, stawał
mi przed oczami wsparty na kuli.
Może i dziś niektórym z nas potrzebny
jest taki obraz Józwy. Może wtedy choć
na moment zastanowią się na swoimi
słowami, czynami i prezentowanymi

opiniami. Może też uznają, że „Test 4
pytań” w zupełności wystarczy do regulowania naszego rotariańskiego życia
i naszych rotariańskich działań i nie
będzie do tego potrzebny ani mąż zaufania ani Komisja Etyki Rotariańskiej.
Nieżyjący już niestety prof. Tischner,
podczas swoich wieloletnich filozoficznych poszukiwać, odkrył trzy rodzaje
prawdy; „Świento prawda, tys prawda i gówno prawda”. Jako organizacja
areligijna pierwszą odrzucamy. Zdecydowanie jestem też za odrzuceniem
tej trzeciej, której przykłady pojawiały
się wśród nas w ostatnich latach dość
często. Jeśli choć trochę znam filozofię
gwary góralskiej to „tys prawda” najbardziej jest zbliżona do prawdy rotariańskiej, gdyż wykazuje elementy akceptacji, zgody, koncyliacji i stymuluje
do wspólnego działania. A przecież to
nasz cel i na tym polega nasza służba.
PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel

PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel
Gubernator Dystryktu 2230
w kadencji 2013/14, Asystent
Koordynatora Strefy 16 ds. Rotary
Foundation w kadencjach 20142017, Przedstawiciel Prezydenta RI
Barry’ego Rassina na Konferencji
Dystryktu 2290 w Lyngdal
w Norwegii, 2018 r., Przewodniczący
Komitetu Dystryktalnego Rotary
Foundation w kadencjach 2017-2019.

Rotaract PETS Sopot 2019
W

Rotaract Warszawa, a wydrukowane
ze wsparciem trójmiejskich klubów
Rotary, za co serdecznie dziękujemy.
Aby zapewnić dozę rozrywki podczas
długiego dnia szkoleń Marysia postanowiła zorganizować również RotaQuiz - konkurs wiedzy o Rotaract.
Jedna para konkursowa składała się
z członków dwóch klubów i razem
walczyli o fundusze na działalność
PR-ową klubu. Pytania nie były łatwe,
a ostatecznie konkurs wygrał Rotaract
Toruń i Rotaract Kraków. Wieczorem
spotkaliśmy się na gali w stylu marynarskim, a do posiłku oczywiście słuchaliśmy nadmorskich szant.
Możemy pochwalić się jeszcze jedną
inicjatywą, której skutki będzie można obserwować u naszych uczestników przez długi czas. Wpisując
Kartki te zostały zaprojektowane przez członka
się w projekt Rotaract Europe, pod
Rotaract Warszawa, a wydrukowane ze
wsparciem Trójmiejskich klubów Rotary
nazwą #EndPlasticNow, zarząd dystryktu postanowił dodać wielorazowe
kontynuując tradycje z poprzednich bidony na wodę do pakietów konferenkonferencji Rotaractu, wplotła mini cyjnych. Mamy nadzieję, że taki mały
akcję charytatywną pomiędzy pane- prezent dla uczestników będzie zalążle. Uczestnicy wypełniali życzeniami kiem większych inicjatyw związanych
świątecznymi kartki wielkanocne, któ- z ograniczaniem zużycia plastiku w polre zostaną wysłane seniorom. Kartki te skich klubach Rotaract.
zostały zaprojektowane przez członka Jagoda Zmarz, RAC Kraków Wawel
Fot. z arch. RAC Warszawa

pierwszy weekend marca
polski Rotaract spotkał się
na corocznym PETS-ie,
czyli szkoleniu zarządów. Tym razem
zebraliśmy się nad morzem, w pięknym Sopocie. W wydarzeniu wzięli
udział: RID Piotr Wygnańczuk, DG
Łukasz Grochowski, DGE Małgorzata Wojtas i Prezydent RC Gdynia-Orłowo Małgorzata Karczmarzyk.
Konferencja ta, organizowana głównie przez zarząd dystryktu, wspierana przez powstający obecnie Rotaract Gdynia, skupiała się na panelach
szkoleniowych. Mając na uwadze realne problemy Rotaractu w Polsce,
DRR-elekt Marysia Sobczyk zorganizowała panele dotyczące roli sekretarza oraz skarbnika w klubie, ale
również szczegółowo roli prezydenta
jako lidera oraz sposobów pozyskiwania nowych członków.
Jednakże szkolenia nie były jedynym celem, dla którego zebraliśmy się
w Sopocie. Dzięki wsparciu naszych
kolegów z Trójmiasta, uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w ciekawej grze miejskiej, która w ekspresowy sposób zaprezentowała unikatowe
zakątki miasta. Dodatkowo Marysia,

Fot. z arch. RAC Warszawa

Uczestnicy wypełniali życzeniami świątecznymi kartki wielkanocne, które zostaną wysłane seniorom
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W rejsie uczestniczyło 32 młodych ludzi z 12 krajów: Niemiec, Holandii, Francji,
Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Rumunii, Czech, Litwy, Rosji, Tajwanu i Polski

Fot. Evelyna Jelec i Joanna Dzienis, RC Giżycko
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iędzynarodowy
Młodzieżowy Rejs Żeglarski Szlakiem
Wielkich Jezior Mazurskich
„Mazury 2018” odbył się w dniach 1018 sierpnia 2018 roku w ramach Krótkoterminowej Wymiany Młodzieży
(STEP). Organizatorem wydarzenia, jak
co roku, Rotary Club Giżycko we współpracy z Komitetami Międzykrajowymi
Polska – Niemcy i Niemcy – Polska przy
znaczącym wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej
oraz polskiego Dystryktu.
W rejsie uczestniczyło 32 młodych ludzi z 12 krajów: Niemiec, Holandii,
Francji, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji,
Rumunii, Czech, Litwy, Rosji, Tajwanu
i Polski. Komandorów rejsu, członków
Rotary Club Giżycko, Jana Ussa i Wojciecha Gurowskiego wsparło sześciu
sterników.
Rejs rozpoczął się w piątek 10 sierpnia odbiorem zagranicznych i polskich
uczestników autokarem z Warszawy.
Podczas wspólnej kolacji z członkami
Rotary Club Giżycko i gośćmi – Prezydent klubu Mirosław Nowakowski
przedstawił sterników i poprosił uczest-
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Przez osiem dni młodzież mieszkała na6 jachtach typu Maxus 28
i opłynęła północną część Wielkich Jezior Mazurskich

ników o podzielenie się uczestników na
sześć załóg według zasady – członkowie
każdej załogi pochodzą z różnych krajów i w każdej załodze są dziewczyny
oraz chłopcy. Młodzież szybko uporała
się z tym zadaniem i udała się na pierwsze wspólne ognisko.
Sobota 11 sierpnia: W uroczystym otwarciu rejsu w Hotelu Europa uczestniczyli
Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko
– Niemieckiej Cornelius Ochmann, Attache kulturalny Ambasady Niemiec Fried

Fot. Evelyna Jelec i Joanna Dzienis, RC Giżycko

Międzynarodowy Młodzieżowy
Rejs Żeglarski
M

Nielsen, burmistrz Giżycka Wojciech
Iwaszkiewicz, Gubernator Dystryktu
2231 Polska Łukasz Grochowski, Przewodniczący Komitetu Międzykrajowego
Niemcy – Polska Michael Kunat, Przewodniczący Komitetu Międzykrajowego
Polska – Niemcy Eugeniusz Gorczyca,
członkowie RC Giżycko oraz młodzież,
która zaprezentowała się pięknie w koszulkach z logo rejsu.
Po otwarciu uczestnicy rejsu udali się na
zwiedzanie Giżyckiej Twierdzy Boyen

Uroczyste otwarcie rejsu. Na zdjęciu uczestnicy regat wraz z rotarianami i zaproszonymi gośćmi

Własnoręcznie udekorowane torby były
jednym z prezentów dla każdego
z uczestników na zakończenie rejsu

Fot. Evelyna Jelec i Joanna Dzienis, RC Giżycko

oraz miasta. Po obiedzie, młodzież zamustrowała się, wniosła prowiant na
jachty oraz odbyła pierwsze szkolenie
żeglarskie oraz szkolenie o bezpieczeństwie na wodzie. Po pracy przyszedł
czas na odpoczynek. Uczestnicy rejsu
brali udział w rekonstrukcji historycznej bitwy o Twierdzę (w ramach Święta
Twierdzy Boyen) a po wspólnej kolacja
przy ognisku nastąpił pierwszy nocleg
na jachtach.
Niedziela 12 sierpnia: Po obfitym
śniadaniu, czas zacząć przygodę z żeglarstwem. Pierwszym celem był port
w Sztynorcie. Pogoda sprzyjała, załogi
ćwiczyły halsy i zwroty, uczyły się żeglowania i przygotowywania posiłków na
jachtach. W Sztynorcie czekała na nich
pani Hannach Wadle, która podczas
oprowadzania bardzo ciekawie opowiadała o historii Sztynortu, rodzinie Lehndorff’ów i ostatnim właścicielu zamku,
uczestniku zamachu na Hitlera, Heinrichu Lehndorff’ie. Jeden z uczestników
zagrał krótki niezaplanowany koncert
fortepianowy.
Poniedziałek 13 sierpnia: Młodzież wypłynęła w kierunku północnym na zwiedzanie dawnej Kwatery Głównej Wojsk
Lądowych Wehrmachtu w Mamerkach,
a potem dalej do Węgorzewa. Tam, po
kolacji w portowej restauracji „Keja,”
odbyła się ciekawa dyskusja – moderowana przez Dyrektora Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej Corneliusa
Ochmanna – na temat „Być lub nie być
Europejczykiem”. Młodzież w rozmowie
wyraziła swoje obawy i nadzieje dotyczące przyszłości zjednoczonej Europy, wymieniła poglądy o przyczynach
odradzających się nastrojów nacjonalistycznych w poszczególnych krajach
a uczestniczka z Tajwanu mówiła jak
Europejczycy są postrzegani w jej kraju.
Wtorek 14 sierpnia: Wizyta w Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie. Warsztaty rękodzielnicze – każdy uczestnik

zaprojektował i pomalował torbę bawełnianą. Zwiedzanie Skansenu przy
muzeum.
Na jeziorze Mamry załogi przygotowywały się do regat. Wieczorem gra w piłkę i krótki spacer, by podziwiać piękny
widok na jezioro Święcajty. Po drodze
zwiedzanie cmentarza rosyjskich i niemieckich żołnierzy z I wojny światowej.
Środa 15 sierpnia: Pierwsze regaty,
wieczorem spotkanie z trenerem i zawodnikami Giżyckiej Grupy Regatowej,
na zakończenie dnia wspólna kolacja
z członkami RC Giżycko.
Czwartek 16 sierpnia: Pływanie po je-

Fot. z arch. RC Giżycko

Rotary
Youth
Exchange

ziorze Mamry, Kanale Mazurskim, rezerwacie przyrody na wyspie Upałty,
a wieczorem tradycyjny chrzest żeglarski. Sternicy przygotowali mnóstwo
atrakcji i zadań, dzięki czemu było wiele
śmiechu i zabawy. Na koniec każdemu
z uczestników nadano żeglarskie imię.
Piątek 17 sierpnia: Kurs na południe
do jeziora Tajty i druga część regat.
Podczas uroczystego zakończenia rejsu
w hotelu Tajty rozstrzygnięcie konkursów z nagrodami „Znam mazury”
i „Dzienników pokładowych” oraz ogłoszenie wyników regat. Każdy żeglarz
otrzymał certyfikat uczestnictwa, torcik
wedlowski i swoją własnoręcznie udekorowaną torbę. Potem dyskoteka i niekończące się rozmowy …
Sobota 18 sierpnia: Rano długie pożegnania – ciężko się rozstać po tygodniu
wspólnych przeżyć – autobus do Warszawy musiał wyjechać o 7:00, by wszyscy zdążyli na swoje samoloty i pociągi
do domu.
Przez osiem dni młodzież mieszkała na
6 jachtach typu Maxus 28 i opłynęła
północną część Wielkich Jezior Mazurskich. Uczestnicy nauczyli się bezpiecznie żeglować, poznali historię i kulturę
regionu. Wspólne mieszkanie na jachcie
stworzyło klimat do rozmów o codziennych zwyczajach w rodzinnych krajach,
o kulturze, kuchni i zainteresowaniach.
Celem, jaki chcieliśmy osiągnąć było
budowanie przyjacielskich relacji wśród
młodzieży polskiej, niemieckiej i innych
krajów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego rejsu, a szczególnie Corneliusowi
Ochmannowi i Fundacji Współpracy
Polsko – Niemieckiej oraz Łukaszowi
Grochowskiemu Gubernatorowi Dystryktu 2231 Polska za wsparcie finansowe naszego projektu.
Evelyna Jelec i Joanna Dzienis,
RC Giżycko
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Konkurs Fotograficzny

Rotarianie
ludźmi czynu

C

zasem zdjęcie warte jest więcej niż
tysiąc słów. W myśl tej maksymy,
rozpoczynamy konkurs na najlepszą
fotografię przedstawiającą nasze rotariańskie idee.
Gdy zastanawiamy się czym jest w świadomości społecznej Rotary? To pozornie proste
pytanie ma często wiele odpowiedzi. Nowa
kampania wizerunkowa „People of action”
(Ludzie czynu) - ma na celu zapewnienie
prostego i spójnego przekazu dotyczącego
naszych działań. Tak kreowany rotariański
wizerunek pomoże pokazać dokonania Rotary tym, którzy nas nie znają. Ważne jest abyśmy pokazywali siebie jako ludzi czynu, którzy współpracują ze sobą w społecznościach,
inspirują się wzajemnie, łączą w działaniach
i razem zmieniają świat. I co najważniejsze
wspaniale się ze sobą czujemy, doskonale
się przy tym bawimy, pracujemy i rozwijamy ucząc się wzajemnie i zdobywając kolejne ciekawe doświadczenia. Na takie Wasze
zdjęcia: motywujące, angażujące i inspiru-

jące obecnych i przyszłych członków, a także
darczyńców, partnerów i naszych sympatyków, czekamy i zapraszamy gorąco do udziału w konkursie.
W konkursie mogą brać udział rotarianie (nie
Kluby) przesyłając do nas zdjęcia na adres
mailowy: redakcja@rotary.org.pl z dopiskiem
KONKURS. Nadesłane fotografie powinny
mieć objętość min. 1 MB. Termin przesyłania zdjęć to 30 października 2019 roku. Pod
koniec roku, nasze redakcyjne jury wybierze
zwycięzcę. Autor najlepszego zdjęcia otrzyma
nagrodę w postaci weekendu dla dwóch osób
w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowane w magazynie Rotary Polska, a także
przesłane do sekcji wizerunku Rotary International jako przykład działań ludzi czynu, do
pokazania podczas prezentacji na Konwencji
Rotary International.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje
się na stronie dystryktu w zakładce media.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

O sponsorze nagrody głównej
Termy Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim są pierwszym
ośrodkiem termalnym zlokalizowanym na północy Polski. Obiekt
termalny w wyjątkowy sposób
łączy wysoki standard usług hotelowych z bogatą ofertą SPA.
To doskonałe miejsce do wypoczynku i relaksu, zarówno dla
tych, którzy aktywnie uprawiają
sport, jak i dla tych, którzy mają
ochotę na chwilę wytchnienia
od codzienności. Obiekt składa
się z części sportowej i rekreacyjnej, w której korzystać można z szeregu atrakcji wodnych.
Są to m.in. baseny, zjeżdżalnia
multimedialna z efektami świetlnymi i akustycznymi, hydromasaże, bicze wodne, a także
strefa saun. W hotelowym SPA
czeka na Gości szeroka paleta
zabiegów. Jest to w 100 procentach naturalny ośrodek SPA. Wszelkie zabiegi bazują na składnikach naturalnych m.in. wodzie termalnej, leczniczym błocie, żurawinie, ziołach czy przyprawach
korzennych. Więcej informacji o obiekcie na stronie: http://www.termywarminskie.pl.
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Witamy w rodzinie Rotary

Słownik skrótów
PH Paul Harris, założyciel
Rotary
RIP Prezydent Rotary
International
RIVP Vice Prezydent Rotary
International
RIP Rep Przedstawiciel
Prezydenta Rotary
International
PRIP Były Prezydent Rotary
RID Dyrektor Rotary
International
RIDE Dyrektor Elekt Rotary
International
PRID Były Dyrektor Rotary
International
DG Gubernator Dystryktu
RPG Regionalny
Przedstawiciel Gubernatora
Dystryktu
VDG Wicegubernator
AG Zastępca Gubernatora
(w regionie)
DGE Gubernator Elekt
DGN Gubernator Nominat
DGND Gubernator
Wyznaczony na Nominata
IPDG Gubernator Ubiegłej
Kadencji
PDG Były Gubernator
P Prezydent
IPP Prezydent ubiegłej
kadencji
PE Prezydent Elekt
PP Były Prezydent
DT Trener Dystryktu
PETS Seminarium
Szkoleniowe Prezydentów
Elektów i Zarządów Klubów
The Rotary Foundation
Fundacja Rotary
AF (Share System)
Fundusz Roczny (system
współdzielenia)
PF Fundusz Stały
DDF (Share System)
Dystryktalny Fundusz Celowy
(system współdzielenia)
GG Grant Globalny
DSG Uproszczony Grant
Dystryktu
PHF Odznaka Paula Harrisa
EREY Każdy Rotarianin
Każdego Roku (wnosi wpłaty
do The Rotary Foundation)
DRR - Reprezentant
Rotaractu w Dystrykcie
RAC Rotaract Klub
IAC Interact Klub
ICC Komitet Międzykrajowy
RRFC Regionalny
Koordynator Rotary
Foundation
RYLA Akademia Rotary
Szkolenia Młodych Liderów
RYE Rotariańska Wymiana
Młodzieży
YEO Oficer Wymiany
Młodzieży w Dystrykcie
YEP Program Wymiany
Młodzieży
LTEP Program Wymiany
Długoterminowej
STEP Program Wymiany
Krótkoterminowej

Włodzimierz
Tymoszczuk,

Natalia Leśniczak,

RC Giżycko - właściciel
firmy TYM-GAZ diagnostyka i naprawa
samochodów

RC Giżycko
- psycholog, właściciel
firmy Soul Beads

Jarosław Leśniczak,
RC Giżycko – lekarz,
właściciel firmy
VILLMED Centrum
Medyczne

Błażej Pruszczyński,
RC Łódź Centrum doktor medycyny

Agnieszka Wyrwas,
RC Łódź Centrum prawnik

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

marzec
2

Zamek Królewski
w Niepołomicach

VI Rotariański Bal Charytatywny

RC Kraków Zamek Niepołomice

2

Grudziądz

Charytatywny Bal Karnawałowy

RC Grudziądz Centrum

2

Konstanciński Dom Kultury

Koncert Muzyki Klasycznej

Kluby Rotary: Catania Est,
Warszawa Konstancin,
Warszawa Fryderyk Chopin

29-30

Hotel Ambasador
Premium, Łódź

PETS 2019

Dystrykt 2231

6

Pałac Czeczotka, Kraków

XV-lecie RC Kraków Wyspiański

kwiecień
RC Kraków Wyspiański

24

Kawiarnia Muzyczna FAMA

Koncert pamięci Karola Sypytkowskiego

RC Białystok

26

Morandówka, Zamość

Konferencja Rotary-UNESCO

RC Zamość Ordynacki

27

Hotel Ikar Plaza

XVI Charytatywny Bal

RC Kołobrzeg

maj
Kalinowe Pole

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Rotary Klubów
w Golfie

Poznańskie Kluby Rotary

23

Giżycko

Regaty o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231

RC Giżycko

25

Hotel Sheraton Sopot

Bal Jubileuszowy z okazji 20-lecia RC Sopot

RC Sopot

31

Różne miejsca w Polsce

Wyjazd Rotarian na motocyklach na Konwencję
w Hamburgu

IFMR Polska

1-5

Hamburg

Konwencja Rotary International w Hamburgu

Rotary International

6

Ośrodek Wypoczynkowy
Casus w Łasinie

Konferencja Interact

INTERACT

15

Warszawa

Przekazanie obowiązków Prezydenta w klubach
Warszawy i Podlasia wraz oraz łańcucha
gubernatorskiego

RPG Mazowsze i Podlasie

20

Lublin

Międzynarodowy Rajd Lublin 2019
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rotarian
na Motocyklach (IFMR)

IFMR Polska

27

Saint Petersburg

Spotkanie Rotary ICC Polska Rosja

ICC Polska Rosja

Szrenica

Charytatywny Wyścig Rowerem na Szrenicę – Korona
Karkonoszy

3

Chojnik

Charytatywny Wyścig Rowerem przez Chojnik na
Odrodzenie – Korona Karkonoszy

RC Karpacz Karkonosze

23

Estonia

Mistrzostwa Świata w tenisie (IFTR)

Erkki Leego Dyrektor Turnieju

Śnieżka

Charytatywny Wyścig Rowerem na Śnieżkę – Korona
Karkonoszy

RC Karpacz Karkonosze

11

czerwiec

lipiec
20

RC Karpacz Karkonosze

sierpień

31

wrzesień
25-29

Gdańsk

Rotary Institute & GETS w Gdańsku

Rotary International
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Uchwyć
moment
w hamburgu

