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Świat zmienia się
bardzo szybko
Mark Daniel Maloney

Prezydent Rotary International

Drodzy Rotarianie, Rotaraktorzy, przyjaciele,
Jeden z Planów Działań Rotary zakłada poprawę naszej umiejętności przystosowania się do nowych sytuacji… a ten rok posłużył
nam za solidny egzamin!
W ciągu trzydziestu marcowych dni odwiedziłem z Gay Zimbabwe, Turcję i osiem innych krajów. W Zimbabwe wsparliśmy
lokalną misję medyczną, w Londynie dołączyliśmy do obchodów
Dnia Wspólnoty Narodów, a 11 marca pakowaliśmy walizki, by
wyruszyć do Szwajcarii i Liechtensteinu.
Podczas kolacji w Wysokiej Komisji Pakistanu w Londynie dowiedzieliśmy się, że nie będziemy mogli odbyć kilku z zaplanowanych podróży. Zamiast lecieć do Zurychu, wróciliśmy do Evanston i do One Rotary Center.
Na początku marca sytuacja związania z Covid-19 stała się bardzo poważna w każdym kraju na świecie. Zgodnie z zaleceniami
lokalnych samorządów odwołaliśmy nasze konferencje prezydenckie z ONZ w Paryżu i w Rzymie. Niedługo potem Światowa Organizacja Zdrowia nadała Covidowi-19 status pandemii.
Zasięgnęliśmy rady władz i zaapelowaliśmy do wszystkich dystryktów i klubów, aby do odwołania zawiesiły spotkania twarzą
w twarz na rzecz spotkań wirtualnych. Dziękuję wszystkim klubom i dystryktom, które tak szybko zdołały przystosować się do
tej nowej sytuacji.
Na pierwszym w historii wirtualnym spotkaniu Zarządu Rotary
podjęto wyjątkowo trudną decyzję o odwołaniu Międzynarodowej Konwencji Rotary w 2020 r. Podobnie jak ponad 20 tys. osób,
które zgłosiły chęć uczestnictwa, i ja nie kryję swojego rozczarowania, ale podjęliśmy tę decyzję, aby zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom Konwencji, ich rodzinom, przyjaciołom, współpracownikom oraz tym, dla których Honolulu jest
domem. Jestem pewien, że była to słuszna decyzja.
Chciałbym podziękować Komitetowi Organizacyjnemu ds. Konwencji w Honolulu, Komitetowi Promocji Konwencji, Komitetowi HOC oraz wszystkim Rotarianom, którzy włożyli wiele pracy
w Konwencję – byłaby ona najwspanialszą z dotychczas zorganizowanych. Bardzo doceniam ich ciężką pracę.
Wydanie „The Rotarian” było już w druku, gdy podejmowano
decyzję o odwołaniu Konwencji oraz wiele innych decyzji, przed
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Świat potrzebuje naszego przywództwa
dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek.
Naprawdę, Rotary łączy świat.
którymi stały kluby Rotary na całym świecie. „The Rotarian”,
regionalne gazety rotariańskie oraz media społecznościowe RI
będą Was zawsze informować na bieżąco.
Rozpoczęliśmy ten rok, promując nowy Plan Działania dla
wszystkich Rotarian i Rotaraktorów, a z konieczności już dziś
wprowadzamy go w życie. Zakłada on, m. in. możliwość zorganizowania wirtualnej Konwencji. Więcej na ten temat dowiecie się
już wkrótce.
Świat zmienia się bardzo szybko – podobnie musi dziać się z Rotary. Nasza siła i umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji pomogą nam sprawnie przejść ten proces. Świat potrzebuje
dziś naszego przywództwa bardziej niż kiedykolwiek. Rotary naprawdę łączy świat.
Pozdrawiam
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To był rok przemian
Mark Daniel Maloney

dzielących nas różnic, jak i zbliżających nas do siebie podobieństw.
Społeczność jest sumą jej jednostek, które o siebie dbają, są za siebie odpowiedzialne i dzielą się tą odpowiedzialnością”.

Moja rotariańska przygoda rozpoczęła się 40 lat temu, gdy w wieku 25 lat dołączyłem do Rotary Club of Decatur w Alabamie. Dzięki temu doświadczyłem z moją rodziną wielu niezapomnianych
chwil, ale nic nie mogło mnie przygotować na to, że pewnego dnia
będę łączyć świat jako Prezydent Rotary International. Teraz
mogę dzielić moją rotariańską przygodę z każdym z Was.

Gdy obserwowałem, jak Rotarianie działają na rzecz ludzkości
w czasach pandemii, dostrzegłem rotariańską wersję aloha. Naprawdę jesteśmy ludźmi czynu. Społeczności rotariańskie na co
dzień pokazują nam ducha aloha, ale jest to szczególnie widoczne teraz, w czasach COVID-19. Aloha warto się dzielić, a Rotary
jest w stanie obdarzać nim wszystkich. Zadziwiacie, inspirujecie
i uczycie pokory – zarówno mnie, jak i Gay.
Ostatni rok był dla całego Rotary rokiem przemian. Nauczyliśmy,
jak nieść innym dobro w zupełne nowy sposób i jak wspólnie podążać naprzód. I właśnie wspólnie będziemy rozwijać Rotary, aby
wspierać społeczności – lokalnie i globalnie.
Gay i ja będziemy bardzo ciepło wspominać rok, który spędziliśmy
razem z Wami, naszą wspólną przygodę, bo… Rotary łączy świat!

Prezydent Rotary International

Wszyscy, których wspólnie z Gay poznaliśmy w tym roku – Rotarianie, Rotaractorzy i ich rodziny – będą nas inspirować do końca
naszego życia. Odwiedzaliśmy kluby od Ukrainy po Urugwaj, od
Nigerii po Nową Zelandię – i jeszcze dalej. Mieliśmy ten wspaniały przywilej, by dwukrotnie opłynąć nasz glob i stale przemieszczać się między północną a południową półkulą. Każdy kraj, każde miejsce przepełnione było niepowtarzalną, rotariańską magią.
Gdy w marcu polecieliśmy do Zimbabwe, uczestniczyliśmy w misji medycznej zorganizowanej przez kluby z Indii. Nieśliśmy nadzieję, ratowaliśmy zdrowie, a nawet życie, tysiącom pacjentów.
Czuliśmy energię bijącą od 300 młodych osób podczas Rotary
Youth Symposium w Harare. Cóż to były za emocje!
W tym roku Rotary uruchomiło nowy Action Plan i mam nadzieję, że wszystkie kluby realizują jego założenia. Wszystkie Wasze
działania, które realizują priorytety postawione przeze mnie na
początku kadencji, dodają mi mnóstwo energii. Chodzi o zaangażowanie rodzin w działania rotariańskie, otwieranie możliwości
przywódczych przed osobami w każdym wieku, świętowanie 75.
rocznicy naszej wspólnej historii z ONZ oraz – co najważniejsze
– rozwój Rotary.
Pandemia koronawirusa wymusiła wiele zmian w naszym świecie i testuje naszą zdolność do przystosowywania się do nowych
warunków. Musimy łączyć się używając metod, o których wcześniej nigdy byśmy nie pomyśleli i podejmować trudne decyzje
o odwoływaniu spotkań, konferencji oraz – co napawa nas ogromnym smutkiem – Konwencji Rotary w Honolulu. Wspólnie przedkładamy dobro ogółu ponad spotkania, wydarzenia oraz doświadczenia, które planowaliśmy od lat.
Czekając na Konwencję w Honolulu, poznaliśmy prawdziwego
ducha aloha. Nasi przyjaciele z Hawajów pokazali nam, że polega
on na więzi i wzajemnym szacunku. Otacza opieką i ciepłem, nie
oczekując nic w zamian. Duch aloha obecny jest w każdej sferze
naszego życia, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Rotarianie, Rotaraktorzy i nasze rodziny – wszyscy jesteśmy połączeni
– i zgodnie z tym, czego dowiedziałem się o duchu aloha, „nasze
więzi opierają się na wzajemnym szacunku, zarówno w ramach

Pandemia koronawirusa wymusiła
wiele zmian w naszym świecie
i testuje naszą zdolność do
przystosowywania się do nowych
warunków.
Odwiedź riconvention.org, aby znaleźć informacje
o czerwcowych wydarzeniach w ramach
wirtualnej Konwencji Rotary 2020.
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Razem
pokonamy
wirusa
Gary C.K. Huang

Przewodniczący Fundacji Rotary
Ni hao, Rotarianie!
Każdego roku analizujemy drogę, którą przebyliśmy. Ten rok postawił przed nami ogromne wyzwanie w postaci pandemii koronawirusa, która nie tylko wpłynęła na nasze życia, ale i na służbę
rotariańską.
Wielki chiński filozof Zhuangzi mawiał, że „ścieżkę wytyczamy,
stąpając po niej”. Jedynie krocząc ku nieznanemu, możemy czynić
jakiekolwiek postępy, a patrząc w przeszłość – sprawdzić, jak daleko zaszliśmy. Nikt nie spodziewał się tego kryzysu. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na miniony rok ze świadomością, że odegraliśmy
kluczową rolę w walce, którą nasz świat toczy z chorobą.
Jestem dumny z pracy, jaką wykonali Rotarianie i członkowie
Fundacji, powstrzymując rozprzestrzenianie się koronawirusa
i pomagając potrzebującym. Kluby z Tajwanu przekazały 200 tys.
maseczek, Rotary Club of Maidenhead Bridge z Anglii zorganizował wolontariuszy, którzy pomagali osobom przechodzącym izolację, robiąc za nich zakupy, dostarczając recepty i wspierając w potrzebie [taką samą akcję przeprowadzają kluby Rotaract w Polsce
– przyp. tłum.].
Fundacja szybko zareagowała na COVID-19, wpisując projekty
walczące z efektami pandemii na listę inicjatyw, mogących ubiegać
się o dofinansowanie. Przeznaczyliśmy na ten cel trzy miliony dolarów i znieśliśmy obowiązek wniesienia 30% wkładu własnego do
każdego global grantu, który miał na celu walkę z koronawirusem.
Oczywiście korzystaliśmy również z wiedzy i zasobów, które generowaliśmy przez lata walki z inną chorobą: polio. Infrastruktura,
którą przygotowaliśmy do walki z polio jest też wykorzystywana do
walki z COVID-19, szczególnie w krajach, gdzie występuje choroba
Heinego-Medina.
Przekazujcie, co możecie, aby wesprzeć naszą Fundację, a nasi
członkowie zamienią Wasze datki w pomoc humanitarną ratującą
życia.
Razem pokonamy wirusa i będziemy mogli spojrzeć wstecz, wiedząc, że nie staliśmy bezczynnie, gdy choroba sparaliżowała cały
świat. Zamiast tego daliśmy z siebie wszystko, by powstrzymać
wirusa i poczynić realne zmiany w naszych społecznościach, pomagając ludziom przeżyć i wyzdrowieć. Dziękuję za Wasze dotychczasowe, obecne i przyszłe wsparcie naszej Fundacji.
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Dziękuję
za wspieranie
naszej Fundacji
Gary C.K. Huang

Przewodniczący Fundacji Rotary

na celu walkę z koronawirusem oraz
Ni hao, Rotarianie!
Zbliżamy się do końca
otrzymać zwrot części środków przeGdy piszę te słowa, świat ogarnia
kadencji, a inicjatywy
znaczonych na działania związane
pandemia COVID-19. Chciałem pona rzecz ochrony
z COVID-19 podjęte od 15 marca w raświęcić ten felieton, by opowiedzieć
zdrowia nadal stanowią
mach dystryktalnego budżetu grantoWam, jak Rotarianie – Ludzie Czynu
wego 2020-21.
– pomagają i jak mogą pomagać oraz
kluczowy element
Dzięki hojności Fundacji szybko przew jaki sposób Fundacja wspiera Wanaszych działań. Musimy
kierowaliśmy miliony dolarów na
sze działania.
pokonać COVID-19 i dalej
akcje związane z walką z koronawiruRotary jest wieloletnim liderem w zapodążać w kierunku
sem, aby udostępnić Wam środki do
kresie promocji zdrowia i zwalczania
wytyczonym przez wiele
walki z pandemią.
chorób. Infrastruktura, którą Rodekad rotariańskiego
Zbliżamy się do końca kadencji, a initarianie pomogli stworzyć do walki
cjatywy na rzecz ochrony zdrowia
z polio, jest wykorzystywana do gadoświadczenia.
nadal stanowią kluczowy element
szenia ognisk koronawirusa oraz do
naszych działań. Musimy pokonać
leczenia chorych. W wielu krajach woCOVID-19 i kontynuować kilkudzielontariusze walczący z polio wdrażają
sięcioletnią tradycję programów i projektów naszej Fundacji.
procedury walki z COVID-19.
Dystrykty i kluby Rotary działały szybko, by spowolnić rozprze- Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, spróbujcie przed końcem kadencji
strzenianie się wirusa. We Włoszech kluby z Dystryktu 2080 przekazać datek na Fundację. Do tej pory jeszcze nigdy nie było to
zbierały fundusze na zakup respiratorów i odzieży ochronnej dla tak istotne.
przepełnionych szpitali. W Hong Kongu kluby zakupiły artykuły Gdy myślę o Rotarianach, którzy realnie wpływają na zmiany
medyczne, zbierały fundusze oraz rozdawały maseczki i środki w swoich społecznościach, przypominają mi się nauki chińskiego
dezynfekujące wśród mieszkańców, a kluby z nigeryjskiego stanu filozofa Laozi na temat przywództwa. Mawiał on: „dobry przyAkwa Ibom przeprowadzały kampanię informującą o COVID-19. wódca to taki, którego ludzie nie zauważają (…) i po skończonej
Fundacja również działała szybko, by wesprzeć Wasze działania. pracy mówią: «Zrobiliśmy to własnymi rękoma!»”. Świat poleMacie dostęp do grantów, z których możecie finansować lokal- ga na naszym przywództwie i będzie nam dozgonnie wdzięczny.
ne projekty, takie jak zakup sprzętu dla personelu medycznego. Dziękuję Wam za dotychczasowe, obecne i przyszłe przewodzenie
Możecie również zmienić dotychczasowe projekty na te, mające i za wspieranie naszej Fundacji.

Więcej informacji o tym, jak Rotary pomaga w czasach pandemii
znajdziesz na rotary.org/covid-19.
Aby wpłacić datek, odwiedź rotary.org/donate
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Małgorzata Wojtas

Gubernator Dystryktu 2231

Rok pełnienia przeze mnie służby gubernatorskiej dobiega końca. Był to zaszczyt i wyzwanie, a jednocześnie olbrzymia radość
- każda minuta była wyjątkowa. To było 12 niezwykłych miesięcy
obfitujących w wiele wydarzeń. Częściowo moja kadencja przypadła także na bezprecedensowy okres - epokę wielkiej kwarantanny
i próby, jakiej poddała nas wszystkich pandemia koronawirusa
COVID-19.
W czasie tego roku świętowałam razem z Wami i cieszyłam się
z Waszych sukcesów: wspólnie obchodziliśmy 25- lecie RC Zamość
oraz 20- lecie RC Jarosław, pobiliśmy Polski Rekord Guinnessa
na największą mozaikę z ludzi z RC Grudziądz Centrum, uroczyście otworzyliśmy Kuchnię Społeczną z RC Olsztyn Varmia. Bardzo żałuję, że z uwagi na pandemię nie doszły do skutku obchody
30-lecia RC Janów Lubelski oraz 25- lecia RC Wolsztyn, na które
także byłam zaproszona.
Wzięcie udziału w cyklicznych projektach, które już na stałe wpisały się w kalendarz całego Dystryktu pokazało mi, jak wielkie
serca i niezwykły zapał mają tworzące je kluby: akcja „Zdrowie
dzieci Ukrainy” (RC Zamość Ordynacki), Wigilia Wielu Narodów
(RC Wrocław), Międzynarodowy Młodzieżowy Rejs Żeglarski
(RC Giżycko), „Talenty Szczecina” (RC Szczecin International) to
przykłady akcji o zasięgu międzynarodowym, doskonale wpisujące się w tegoroczne hasło: Rotary Łączy Świat.
Dziękuję za możliwość „zajrzenia do środka” klubowego życia,
a nawet zaproszenie do aktywnego w nim uczestnictwa: wspólne
gotowanie w SOSW w Bartoszycach z RC Bartoszyce - Lidzbark
Warmiński, przekazanie „mówików” z RC Gorzów Wielkopolski,
przygotowanie paczek dla akcji „Zdrowe Ząbki” z RC Elbląg Centrum, Mikołajki w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowarach
z RC Jelenia Góra i RC Karpacz Karkonosze, spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego z Grodna z RC Gdańsk-SopotGdynia, przekazanie środków na rehabilitację dla podopiecznego
klubu RC Częstochowa, koncert „Zaczarowane Święta” z RC Jelenia Góra, objęcie patronatem akcji RC Warszawa Józefów - „Solidarni z Australią”, wzruszająca Wigilia ze wszystkimi klubami
krakowskimi – to tylko niektóre z wydarzeń. Te wizyty udowodniły, że kluby naszego Dystryktu tworzą niezwykłą rotariańską
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mozaikę pełną pasji i prawdziwego zaangażowania. Każdy z nich
jest zupełnie inny i wyjątkowy - podobnie jak potrzeby i pasje Rotarian działających w tych klubach. Z dużą satysfakcją zanotowałam również fakt, że polskie kluby chętnie angażują się w Global
Granty na rzecz projektów poza granicami naszego kraju, a także
potrafią skutecznie zachęcić partnerów zagranicznych do uczestnictwa w naszych lokalnych przedsięwzięciach.
Cieszę się, że część z Was wzięła udział w nowych inicjatywach,
które zaproponowałam: Konkurs na najlepszy projekt organizowany przez Kluby Rotary D-2231, Dystryktalny Program Mentoringu „LIDERZY PRZYSZŁOŚCI - ROTARY DLA ROTARACT”,
szkolenie dla „nowych” Rotarian. Mam nadzieję, że moi następcy
zechcą kontynuować te propozycje.
Podczas swojej kadencji aktywnie wspierałam działania członków i korespondentów Komitetu Wymiany Młodzieży. Doceniam
ich pracę i olbrzymie zaangażowanie w ten sztandarowy program
Rotary, tak ważny dla wielu klubów. Po 12 miesiącach współpracy
jestem przekonana, że KWM w naszym Dystrykcie jest doskonale
przygotowany do przyszłych działań, a jego członkowie stanowią
wspaniałą grupę ludzi oddanych pracy dla dobra młodzieży.
Kluby Interact są mi bliskie, co często podkreślam. Z radością
wręczyłam znaczki młodym Interaktorom z Jeleniej Góry, którzy
utworzyli nowy klub. Drugi nowy klub Interact powstał w Polanicy Zdrój. W mojej kadencji po raz pierwszy odbyły się we Wrocławiu ogólnopolskie warsztaty z przywództwa dla młodzieży
Interact. Zostały także zainicjowane kontakty międzynarodowe
Interactu. Wierzę, że te działania wpłyną w następnych latach na
zwiększenie zaangażowania w tworzeniu klubów Interact przez
kluby Rotary, do czego zachęcałam podczas moich wizyt.
Jak wiecie od ubiegłego roku RI jest światowym stowarzyszeniem klubów Rotary i klubów Rotaract. W czasie mojej kadencji starałam się wspierać DRR Marysię Sobczyk radą i pomocą.
Z dużą przyjemnością wzięłam udział w konferencji Rotaractu
w Zawoi oraz patrzyłam na akcje Rotaractorów: projekt HERO
TRIP, „Gąbkobranie”, dofinansowanie szkoły w Witoldowie czy
akcja Zdolni Zdalni. W tym roku udało się stworzyć dwie grupy
inicjatywne Rotaractu: w Olsztynie, gdzie miałam okazję do oso-
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Wszyscy wykonaliście
fantastyczną pracę
bistego spotkania oraz w Kielcach. Dzięki staraniom Rotaractu,
Kraków został wybrany na miasto organizujące konferencję
REM w 2021 roku.
W ten sposób przechodzimy do zgłoszenia przeze mnie Krakowa jako lokalizacji Konwencji Światowej Rotary International
w 2026 roku. Decyzja ta wywołała kontrowersje i liczne dyskusje.
Tym bardziej jestem zadowolona, że zarząd RI z siedmiu miast,
które zostały zatwierdzone po pierwszej turze wyborów umieścił
na tzw. „krótkiej liście” tylko dwa miasta: Kraków i Manilę. Jak
już wiele razy podkreślałam, uważam że Kraków ma realną szansę wygrać to współzawodnictwo i wierzę, że 2026 roku wszyscy –
jako gospodarze Konwencji spotkamy się w tym mieście.
Kolejnym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym było
podpisanie przeze mnie w Wyszehradzie porozumienia o współpracy pomiędzy Dystryktem 1911- Węgry, Dystryktem 2240 Czechy i Słowacja oraz Dystryktem 2231 – Polska. Wymiernym
efektem tej umowy jest powstanie Komitetu Międzykrajowego
ICC Polska Węgry i wsparcie przez węgierskich Rotarian projektu RC Koszalin.
Udało się także odnowić na kolejny rok Grant dla Dystryktu na
150 licencji Office 365 oraz przywrócić ponownie grant o wartości 10 tys. USD miesięcznie na kampanie reklamowe w Google.
W tym roku staraliśmy się także promować polską wersję Rotariańskiego Programu Zniżek, która wprawdzie powoli, ale zyskuje
Wasze zainteresowanie.
W czasie, gdy było to wciąż możliwe, osobiście odwiedziłam 60
klubów, dzieląc się swoimi pomysłami, wymieniając cenne refleksje z ich członkami. W październiku w Międzyzdrojach odbyła się
Konferencja Dystryktu pod hasłem „Rotary i ONZ wspólnie od 75
lat łączą świat”, której gościem specjalnym był podróżnik Jacek
Pałkiewicz, a w listopadzie szkoliliśmy się na corocznych Seminariach Szkoleniowych w Puszczykowie. Wzięłam także udział
w Instytucie Rotary International w Gdańsku.
Później, kiedy z uwagi na zagrożenie bezpośrednie spotkania nie
mogły już dojść do skutku, spotykałam się z Wami na Majowych
Spotkaniach z Rotary na platformie Zoom w każdy czwartek,
a także brałam udział w spotkaniach klubów online.

W naszym Dystrykcie wspólnie walczyliśmy z efektami pandemii. Uważam, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby pomóc
innym. Kluby starały się efektywnie zaspokoić różnorodne potrzeby swoich społeczności. Wciąż czekają nas wszystkich nowe
– być może jeszcze większe – próby w związku z pandemią. Wiem
jednak, że jako Dystrykt 2231 jesteśmy na nie gotowi i w razie
potrzeby potrafimy zjednoczyć się i być solidarni. Dowiodła tego
ostatnia, zwieńczona sukcesem, ogólnopolska akcja, którą objęłam swoim patronatem i wsparciem – „Sprzęt do tlenoterapii
w walce z COVID-19”.
Wszyscy wykonaliście fantastyczną pracę, reagując skutecznie
na wyzwania, jakie przyniosło nam zagrożenie epidemiologiczne.
Przekształciliście także tradycyjne spotkania klubowe w wirtualne. Obecnie, dzięki przyzwyczajeniu do kontaktów online, możemy
jeszcze lepiej wykorzystać szanse, jakie daje nam przynależność
do organizacji międzynarodowej. Czerwiec to Miesiąc Przyjaźni
Rotariańskiej – budujmy i pielęgnujmy zatem piękne przyjaźnie
rotariańskie nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. Mając znacznie większe doświadczenie w komunikacji zdalnej niż
przed obowiązkową izolacją, odwiedzajmy wirtualnie inne kluby.
Dziękuję Wam za te wspólnie spędzone 12 miesięcy. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłam. Starałam się poradzić sobie
z każdą sprawą najlepiej jak potrafiłam, zgodnie z moją wiedzą rotariańską i osobistą. Przekazuję służbę Gubernatora ze
świadomością, że pozostawiam nasz Dystrykt w dobrej kondycji, z kilkoma wprowadzonymi przeze mnie innowacjami i formalnymi sprawami, które uda się łatwo zakończyć. Mam także
nadzieję, że przesłanie tegorocznego hasła: Rotary Łączy Świat
pozostanie jeszcze z Wami na długo!
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Spis treści

Kochani,

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zmieniło życie na
całym świecie. Obecna sytuacja nie jest łatwa, ale mimo
to powinniśmy szukać jej pozytywnych stron. Z pewnością ludzkość potrzebowała
zatrzymania się i refleksji.
Choćby po to, aby dostrzec
to, co w życiu najważniejsze,
docenić wartość zdrowia,
Dorota Wcisła
przyjaźni, miłości i radości
Redaktor naczelna
z najmniejszych rzeczy.
Tematem przewodnim tego numeru jest przede wszystkim
pomoc w dobie pandemii. Opisujemy ogólnopolską akcję
zakupu zestawów do tlenoterapii dla polskich szpitali oraz
inne działania, jakie kluby organizowały w ostatnim czasie.
W numerze jest wiele wydarzeń z życia klubów sprzed czasu
koronawirusa. Dyrektor Zarządu Rotary International Piotr
Wygnańczuk opisuje jak wyglądały uroczystości stulecia Rotary w Indiach. Życzę Wam miłej lektury. Bądźcie zdrowi i jeśli macie się czymś zarazić to niech to będzie miłość, nadzieja
i uśmiech.

Polska
NR 3 (18), maj-czerwiec 2020
Rada Doradcza
Małgorzata Wojtas – Gubernator Dystryktu
Janusz Koziński – Gubernator Elekt
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Kwoczek-Wadecka (RC Elbląg Centrum), Jarosław Kowalski (RC
Olsztyn), Rafał Fronia (RC Karpacz Karkonosze), Maciej Krzeptowski
(RC Szczecin), Wojciech Brakowiecki (RC Lublin), Rafał Tondera (RAC
Warszawa, RC Warszawa Józefów).
Tłumaczenia: RafałTondera
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Korekta: Ilona Nowacka
Druk: Drukarnia OLTOM, ul. Wersalska 29, 91-203 Łódź
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich
tytułów. Materiały do gazety należy kierować na adres: redakcja@rotary.org.pl.
Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (format word) powinien
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słowem wstępu
2. Świat zmienia się bardzo szybko, słowo wstępne Prezydenta Rotary International
2019-2020, Mark Maloney, Rotary Club Of Decatur, Alabama, USA
3. To był rok przemian, słowo wstępne Prezydenta Rotary International 2019-2020
Mark Maloney, Rotary Club Of Decatur, Alabama, USA
4. Razem pokonamy wirusa, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary, Gary C.K. Huang,
Rotary Club Taipei, Tajwan
5. Dziękuję za wspieranie naszej Fundacji, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary,
Gary C.K. Huang, Rotary Club Taipei, Tajwan
6. Wszyscy wykonaliście fantastyczną pracę, słowo wstępne Gubernatora D2231
Rotary International, DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International
8. Słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

ROTARY NA ŚWIECIE
9. Towarzystwo Arch Klumph Society: Więcej dobrego, Przewodniczący Zarządu
Fundacji Rotary, Gary C.K. Huang, RC Taipei
10. Ludzie czynu na całym świecie, Brad Webber, Rotary International
12. Uroczystości stulecia Rotary w Indiach, RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia
13. Wirtualna Konferencja Dystryktu 2232, PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot
International

ROTARY W DYSTRYKCIE
14. Pomoc w czasie pandemii, DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International
15. Zestawy do tlenoterapii dla polskich szpitali, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Z ŻYCIA KLUBÓW
17. Sprzęt do tlenoterapii w walce z COVID-19 – relacje z klubów
18. Rozdali maseczki mieszkańcom, Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
18. Dary dla szpitala, RC Koszalin
18. Rotarianie z pomocą chorym i personelowi medycznemu, RC Łódź
18. W walce z pandemią, Marek Piwkowski, RC Zamość
19. Rotarianie pomogli szpitalowi, Marek Wójcik, RC Wrocław
19. Kombinezony dla służby zdrowia, Tomasz Michalik, RC Białystok
19. Pomoc w walce z COVID-29, Marcin Krzemiński, RC Kielce
19. Darowizna dla szpitala dziecięcego, Tomasz Michalik, RC Białystok
20. Wspieramy szpitale i superbohaterów, RC Gdańsk Centrum
20. Dary dla szpitala w Szczecinie, DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International
21. Czas kryzysu umacnia Rotarian, Mateusz Dackiewicz, RC Warszawa City
22. Wspólne gotowanie, Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński
23. Trzymam się morza - żeglarskie sploty losów ludzi morza, Wojciech Seńków, RC
Szczecin
23. Znaczki pocztowe o tematyce rotariańskiej, PDG Wojciech Czyżewski, RC Szczecin,
Krzysztof Bork, RC Zamość
25. Dary dla Domu Dziecka, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
25. Komputery dla dzieci z domów dziecka, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
26. Jubileusz 20-lecia klubu, Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław
26. Wspierają konkurs sztuki baletowej, Ewa Bidzińska, Ilona Nowacka, RC Elbląg
Centrum
26. Dzieciom z Gambii, Marzena Stogowska, RC Sopot

LUDZIE ROTARY
27. Kartki z historii polskiego Rotary, PDG Aleks Kożenkin, RC Kijów

ROTARACT
28. PETS Rotaract 2020 w Bydgoszczy, Maria Dulcet, RAC Bydgoszcz
29. Maraton webinarów dla Kai, Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa-Józefów
29. Koka zamiast latte, Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa-Józefów

INTERACT
30. Fash’n’act IV edycja online, Liwia Łabuz, Prezydent Interact Szczecin International
Isobel Perera-Turostowska, Oficer ds. Interact Polska, RC Szczecin International

FELIETON
32. Kowalscy w podróży, Iguazu – najpiękniejsze wodospady świata, Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn
33. Moje 3 grosze, Rozsądek czy hedonizm?, Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

POŻEGNANIE
34. Prof. Marian Filar (1942-2020), RC Młyniec Drugi

AKTUALNOŚCI
35. Witamy w rodzinie Rotary
35. Rotary w liczbach
35. Słownik skrótów
35. Test 4 pytań
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Towarzystwo Arch Klumph
Society: Więcej dobrego
A

rch Klumph Society, nazwane na cześć osoby uważanej
za ojca The Rotary Foundation, wyróżnia najhojniejszych
darczyńców, którzy wspomogli fundację kwotą powyżej 250
tys. dolarów.
Dla Gary’ego C.K. Huanga jest ono tak istotne, że jednym z celów jego kadencji jako przewodniczącego Fundacji w kadencji
2019-20 było zwiększenie liczby członków Towarzystwa.
Od lipca 2019 r. do marca 2020 r. Towarzystwo przyjęło 95 nowych członków, czyli więcej niż dołączyło przez całą kadencję
2018-19 oraz o 25% więcej niż w poprzedniej kadencji, w tym
samym okresie.
Datki przekazane Arch Klumph Society – podobnie jak wszystkie datki przekazane na Fundację – pomagają zwalczać choroby, takie jak COVID-19, zaopatrywać potrzebujących w czystą
wodę oraz rozwijać się lokalnym gospodarkom. Aby dowiedzieć
się więcej o The Rotary Foundation, odwiedź stronę rotary.org/
foundation.

Arch Klumph Society wyróżniło 30 par darczyńców, w tym dziewięć
par z Tajwanu (z lewej) podczas One Rotary Center w Evanston
w październiku 2019 r.

10 Najhojniejszych Krajów Członkowskich*
*Stan na 21 marca 2020 r.

Stany
Zjednoczone
509

Tajwan
111

Indie
106

Korea
95

Japonia
47

Kanada
40

Filipiny
23

Australia
20

Brazylia
14

Nigeria
13
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Wielka Brytania

Hiszpania

Bahrajn
Belize

Kenia

Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie
Hiszpania

W 2018 r. schroniska
dla bezdomnych
w Hiszpanii dawały
schronienie ponad
18 tys. osób dziennie.
To wzrost o ponad
32% w porównaniu
z danymi z 2014 r.
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W styczniu 2019 r. Klub
Rotary Mijas International
zrealizował projekt, który
miał na celu zaopatrzenie
osób bezdomnych w żywność
i ciepłą odzież. Jednak gdy klub
dowiedział się, że większość
potrzebujących nie jest
w stanie zjeść przekazanej
żywności z uwagi na zły stan
uzębienia, członkowie prędko
powołali zespół dentystów,
który przygotował potrzebne
protezy. W styczniu tego
roku Rotarianie ujrzeli owoc
swojej pomocy. Przekazując
torby z żywnością dla 30
bezdomnych, Prezydent
Klubu, Mario Bravo,
podziękował dentystom
i technikom dentystycznym za
zaangażowanie w akcję.

Wielka Brytania

Członkowie Klubu Rotary
Hitchin Tilehouse wraz
ze swoimi partnerami
z ShelterBox przez całą
noc walczyli z mrozami,
by zwiększać świadomość
lokalnych społeczności na
temat organizacji reagujących
w sytuacjach kryzysowych
oraz osób potrzebujących.
Jeden z Rotarian, David
McIntosh zwrócił uwagę na
duże zainteresowanie akcją
wśród przechodniów. Siedmiu
członków klubu zdecydowało
się rozbić namiot na rynku
w Hitchin 30 listopada
ubiegłego roku – zaraz po
tym, gdy ratusz włączył
bożonarodzeniową iluminację.
Klub zebrał ok. 1300
dolarów na pomoc osobom
wysiedlonym.

Kenia

Klub Rotary Nairobi Madaraka
zamienił pokój nauczycielski
w lokalnej szkole na bibliotekę
dla uczniów. Pracownicy
chętnie oddali pomieszczenie
w użytkowanie swoim
wychowankom.
– Ci ludzie doskonale wiedzą,
jak ważne jest pielęgnowanie
czytelnictwa – skomentowała
Prezydent klubu, Sarah
Maingi. Stolarze skonstruowali
stoły, ławy oraz regały, które
pomieszczą nawet 2000
książek. Członkowie Klubu
Rotaract University of Nairobi
pomogli w transporcie mebli,
a lokalny wydawca przekazał
szkole dziesięć pudeł książek.
Biblioteka została otwarta
w październiku, a fundusze
– prawie 2000 dolarów –
zebrano w części podczas
dobroczynnego turnieju
golfowego.

Fot. źródło: Klub Satelitarny RC San Ignacio Benque Viejo
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Rotarianiez Klubu Satelitarnego RC San Ignacio Benque Viejo we
współpracy z wolontariuszami przetransportowali prawie 100-metrową
„bio-barierę” z miasta Benque Viejo del Carmen do rzeki Mopan

Belize

W grudniu Rotarianie
z Klubu Satelitarnego RC San
Ignacio Benque Viejo, we
współpracy z wolontariuszami
przetransportowali
prawie 100-metrową
„bio-barierę” z miasta
Benque Viejo del Carmen
do rzeki Mopan. Bariera
wyłapuje zanieczyszczenia,
które w przeciwnym razie
przedostałyby się do Morza
Karaibskiego i jest wykonana
z ponad tysiąca 1,5-litrowych
butelek z recyklingu
powiązanych sznurem. Przez
dwa dni zdołała wyłapać
prawie 60 kg śmieci, m.in.
styropianu, pieluch czy
reklamówek.
Członkini klubu, Anita
Ochaeta, zasięgnęła rady
w Ministerstwie Środowiska
i Zasobów Naturalnych
w Gwatemali. Urząd przekazał

na rzecz klubu potrzebne
materiały – siatki i liny –
oraz przeszkolił Rotarian
z montażu bariery. Butelki
zostały przekazane przez
lokalne firmy i mieszkańców.
Rotarianie co jakiś czas
wypływają na rzekę Mopan,
aby wyłowić śmieci,
które zatrzymały się na
butelkach oraz sprawdzają
stan techniczny bariery –
przewiduje się, że wytrzyma
jeszcze rok, po czym
trzeba będzie ją wymienić.
Carmencita Sosa, Prezydent
Klubu ma nadzieję, że projekt
uświadomi ludziom, jak wiele
śmieci wytwarzanych jest
w naszych gospodarstwach
i co się z nimi dzieje, jeśli
właściwie ich nie zutylizujemy.

Bahrajn

Klub Rotary Sulmaniya
od wielu lat wspiera
programy dla osób
z niepełnosprawnościami.
W październiku klub
zorganizował turniej
kręglarski dla 24 nastolatków
z Manamy, z których
większość to osoby
niewidome lub z zespołem
Downa. Na turnieju obecni
byli członkowie Bahrańskiego
Komitetu Paraolimpijskiego,
którzy inspirowali
młodych i pokazywali im
techniki stosowane przez
zawodowców. Następnie
wszyscy siedli do wspólnego
posiłku i zagrali w kręgle.
Faisal Juma, członek klubu
RC Sulmaniya podkreśla, że
Rotarianie chcieli nie tylko, by
dzieci wspaniale się bawiły,
ale również, by zrozumiały, że
wszystko jest możliwe.

Niektóre źródła
sugerują, że w Egipcie
grano w kręgle już
w 3200 r. p.n.e.
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Wirtualna Konferencja
Dystryktu 2232
P

lanowana Konferencja Dystryktu
2232 (Białoruś, Ukraina) w Odessie
nie mogła się odbyć ze względu na pandemię. Jednak nasi przyjaciele z Gubernatorem Dystryktu Mykolą Steblianko nie
zrezygnowali z planów i zorganizowali
Konferencją wirtualną, która odbyła się 23
maja 2020 roku.
Na Konferencję zarejestrowało się 469
uczestników z 43 krajów, z których połowa
obserwowała sesję poranną, a połowa popołudniową. Wystąpiła rekordowa liczba
znakomitych gości: Prezydent Rotary International Mark Maloney, Dyrektor Rotary International Kateryna Kotsali-Papadimitriou, reprezentantka Prezydenta Rotary
International Stephanie Urchick, Sekretarz
Generalny John Hewko czy Vice Prezydent
Rotary International Yinka Babalola.
Był czas na rotariański hymn, prezentację
flag, czy muzyczne przerywniki w wykonaniu uzdolnionej młodzieży. Bardziej aktywnie i w mniejszych grupach odbywały
się sesje warsztatowe na tematy: strategia
rozwoju dystryktu, kontakty międzynarodowe, jarmark projektów klubowych, czy
też szkolenie dla młodych stażem Rotarian.
Gubernator Dystryktu Mykola Steblian-
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ko przedstawił dokonania i obecną sytuację Dystryktu. Dystrykt 2232 po podziale
w roku 2016 liczył 838 rotarian, liczba ta
zmniejszyła się do 758 w roku 2018. Jako
że wg przepisów Rotary International minimalna liczba rotarian w dystrykcie to 1100,
ustanowiono plan naprawczy. Per Hylander
został powołany przez Rotary na Doradcę Dystryktu 2232, aby wraz z oficerami
opracować strategię rozwoju. Na początku
ustanowiono tzw. inkubator. Poproszono
o wskazanie liderów rotariańskich, którzy
podejmą się tworzenia nowych klubów.
W trakcie comiesięcznych odpraw na Skype omawiano postępy, modyfikowano plany. Działania te przyniosły wspaniałe rezultaty, liczba rotarian wzrosła w ostatnich
dwóch latach o 46,85%, co jest czwartym
wynikiem na świecie po dystryktach z Indii,

Nigerii i Grecji. Powstały 4 nowe kluby Rotary, 2 kluby Rotaraktu i 10 klubów satelickich a liczba Rotarian wzrosła w ostatnich
dwóch latach o 373 członków. Wyznacznikiem jakości klubów może być fakt, że
obecnie w Dystrykcie 2232 realizowane są
22 globalne granty na kwotę 1 497 178,00
USD. Tyle samo grantów nasz wspólny Dystrykt 2230 zrealizował przez 19 lat swojego
istnienia.
Polscy Rotarianie z Gubernator Małgorzatą Wojtas i Dyrektorem Zarządu Rotary
International Piotrem Wygnańczukiem
na czele, uczestniczyli w warsztatach dotyczących kontaktów międzynarodowych.
Miło było usłyszeć od gospodarzy słowa
podziękowania za nasze coroczne wakacje dla ukraińskich dzieci, organizowane
przy współpracy z ICC Polska – Ukraina.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że należy się
odwiedzać, aby współpraca między naszymi dystryktami kwitła. Następne wydarzenie, które jest planowane w Odessie to Dni
Odessy, które odbędą się 19 września 2020
roku. Już teraz gospodarze serdecznie zapraszają polskich Rotarian.
PDG Barbara Pawlisz,
RC Sopot International
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Uroczystości stulecia
Rotary w Indiach
W

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Prezydent RI Nominat
Shekhar Mehta, a głównymi organizatorami moi dwaj koledzy z Zarządu
RI Kamal Sanghvi oraz Bharat Pandya.
W ostatnim dniu pojawił się Wiceprezydent Indii, który wygłosił interesujące przemówienie zawierające bardzo
pozytywną opinię na temat działalności
Rotary w Indiach.
Rotary w Indiach jest najszybciej rozwijającą się organizacją Rotary na świecie.
Obecnie liczy 151 000 rotarian w 1383
klubach, a rocznie przybywa po kilka
tysięcy nowych członków. Ich projekty
humanitarne dla tamtejszej ludności
są ogromne. Bardzo duże środki dotacji
przeznaczają głównie na budowę szkół,
dostarczanie czystej wody oraz urządzeń sanitarnych do szkół.

Fot. z arch. RID Piotra Wygnańczuka

ielka konferencja Rotary w Kolkacie (stolica stanu Bengal
Zachodni) odbyła się w dniach 14-16
lutego 2020 roku. Konferencja była poświęcona 100-leciu Rotary w Indiach,
a jej miejsce było uzasadnione faktem,
że pierwszy klub Rotary w Indiach powstał 1 stycznia 1920 roku właśnie
w Kalkucie (ówczesna nazwa miasta).
W konferencji w której miałem zaszczyt
brać udział uczestniczyło ponad 4 tysiące rotarian z ponad 30 krajów na czele
z Prezydentem RI Markiem Maloney
i jego małżonką Gay.

Konferencja była kolejnym wspaniałym rotariańskim przeżyciem

W konferencji uczestniczyło ponad 4 tysiące rotarian z ponad
30 krajówna czele z Prezydentem RI Markiem Maloney

Wszystkie sesje plenarne oraz warsztaty tematyczne Konferencji odbywały
się w Centrum Kongresowym. Miałem
zaszczyt uczestniczyć jako spiker w jednym z warsztatów na temat członkostwa. W hali namiotowej obok Centrum
znajdował się House of Friendship zawierający kilkadziesiąt stoisk oraz estradę, na której prezentowały się różne
zespoły muzyczne i taneczne. Można
było tam również posmakować potraw
różnorodnej kuchni indyjskiej.
RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia

W House of Friendship znajdowalo się kilkadziesiąt stoisk oraz estrada,
na której prezentowały się różne zespoły muzyczne i taneczne
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| ROTARY W DYSTRYKCIE

Jako członkowie Rotary każdego dnia zdajemy egzamin ze służby
naszym lokalnym społecznościom w tym wyjątkowym czasie pandemii

Pomoc w czasie pandemii

O

gólnopolska akcja polskiego Dystryktu Rotary „Sprzęt do tlenoterapii
w walce z COVID-19” to nie jedyny przykład tego, jak polskie kluby odpowiedziały
na stan istniejącej pandemii. Wiele klubów
realizuje indywidualne, znaczące projekty.
Dzięki rotariańskim akcjom udowadniamy,
że jesteśmy prawdziwymi liderami w swoich społecznościach: trafnie identyfikujemy
potrzeby lokalnych szpitali, placówek opiekuńczych, mieszkańców i sprawnie dostarczamy niezbędny sprzęt lub organizujemy
odpowiednie działania. Potrzeby są różne.
Oto niektóre przykłady różnorodnych akcji
klubów Rotary w naszym Dystrykcie:
Dostawy profesjonalnego sprzętu ochrony
indywidualnej: maseczki, kombinezony,
przyłbice, rękawice – przekazywane szpitalom lub zakładom opiekuńczo – wychowawczym zorganizowały m.in. RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński, RC Białystok,
RC Gdańsk Centrum, RC Jelenia Góra, RC
Kraków, RC Kraków Zamek Niepołomice,
RC Koszalin, RC Kielce, RC Łódź, RC Łódź
Centrum, RC Młyniec Drugi, RC Warszawa City, RC Wrocław, RC Wrocław Panorama, RC Zamość Ordynacki.
Maseczki materiałowe wielokrotnego
użytku – dostarczyły m.in. RC Szczecin
International, RC Kraków Wyspiański, RC
Łódź Centrum. Na uwagę zasługuje akcja
zainicjowana przez członków RC Olsztyn,
Ireneusza Iwańskiego i dr Łukasza Gra-
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barczyka, dzięki której do polskich miast
trafiły bezpłatnie materiałowe maseczki,
a także inicjatywa Bartosza Jarkiewicza
który był jednym ze współinicjatorów akcji „Drukarze dla szpitali”, w ramach której
były drukowane na drukarkach 3D przyłbice i gogle dla szpitali. Klub RC Biała Podlaska także przeprowadził akcję bezpłatnego
rozdawania maseczek mieszkańcom swojego miasta.
RC Elbląg Centrum przekazał dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II środki
finansowe w wysokości 10 tys. zł na zakup
profesjonalnego sprzętu ochrony indywidualnej dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami z
koronawirusem. Klub miał też swój wkład
w zakup respiratora..
Dokonano zakupów sprzętu wskazanego
przez szpitale – m.in. RC Łódź (respirator mobilny AHP300ISO), RC Szczecin
International (termometry bezdotykowe
Visiofocus PRO 06480, kompletne łóżko
szpitalne z materacem), RC Gdańsk-Sopot-Gdynia (bronchoskop z wymiennymi
końcówkami), RC Koszalin (m.in. komplety pościeli, pojemniki do transportu biologicznego, wkłady lodówkowe), RC Wrocław (autoklaw do sterylizacji maseczek).
Wiele z klubów sponsoruje dostawy posiłków do szpitali lub drobne upominki przekazane dzieciom lub osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji – m.in. RC Elbląg

Centrum, RC Olsztyn Varmia, RC Warszawa Konstancin.
W odmienny sposób postanowił podejść
do organizacji pomocy RC Zamość, który wspólnie z Zarządem Miasta Zamość,
w ramach akcji „Zamość na zdrowie” zorganizował zbiórkę pieniędzy dla wsparcia
zamojskiej Służby Zdrowia.
Rotaract Polska zorganizował dużą akcję „Zdolni Zdalni” – zbiórkę sprzętu do
nauki zdalnej (laptopy), którą prowadzi
razem z Play oraz chętnymi klubami Rotary w Polsce. Kluby z naszego Dystryktu
wspierają tę akcję lub prowadzą analogiczne działania – na obszarze lokalnym, jak
np. RC Olsztyn.
Na uwagę zasługują także indywidualne
inicjatywy Rotarian, jak choćby muzyczne podziękowania dla medyków w postaci
codziennych mini koncertów na balkonie
Michała Sołtana, czy czwartkowe czytanie
wierszy przez Roberta Tonderę.
To oczywiście nie wszystkie akcje, ale już
na ich podstawie wyłania się obraz różnorodności i mnogości działań podejmowanych przez kluby Rotary.
Jako członkowie Rotary możemy być dumni, że celująco zdaliśmy i zdajemy każdego
dnia egzamin ze służby naszym lokalnym
społecznościom w tym wyjątkowym czasie pandemii.
DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin
International

Zabieg nakłucia klatki piersiowej u przytomnego chorego
z niewydolnością oddechową, u którego prowadzona jest tlenoterapia
wysokoprzepływowa (AirVO2)

Fot. Prof. Waldemar Machała, RC Łódź Reymont

| ROTARY W DYSTRYKCIE

Zestawy do tlenoterapii
dla polskich szpitali
P

olskie kluby Rotary zjednoczyły się,
by wziąć udział w ogólnopolskiej
akcji „Sprzęt do tlenoterapii w walce
z COVID-19”. 15 zestawów do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z oprzyrządowaniem przekazały Kluby Rotary
szpitalom w całej Polsce. Łączna wartość
zakupionego sprzętu wyniosła ponad 300
000 zł.
Na akcję złożyły się głównie polskie kluby
Rotary. Dodatkowo została zainicjowana
zbiórka na platformie Facebook, którą
wsparły także wpłaty prywatne.
Inicjatorką akcji była Gubernator Dystryktu 2231 Polska Małgorzata Wojtas,
a pomysłodawcami tego przedsięwzięcia
byli rotarianie z RC Łódź. Koordynatorem

projektu był Dariusz Sitek (RC Łódź Reymont) a konsultantem merytorycznym
akcji prof. Waldemar Machała, kierownik
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(członek Rotary Club Łódź Reymont).
W ramach zebranych środków zakupione
zostały zestawy do nosowej wentylacji
wysokoprzepływowej model Optiflow –
urządzenie AIRVO 2 firmy Fisher&Paykle
Healthcare.
Urządzenia trafiły do szpitali w Łodzi,
Zgierzu, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wolsztynie, Gdańsku, Szczecinie,
Krakowie, Grudziądzu, Jarosławiu oraz
Warszawie.
Organizatorką zbiorki na platformie Fa-

cebook, która przyczyniła się do możliwości zakupu zestawu do szpitala w Zgierzu
była Prezydent RC E-Club Poland Karolina Kędzierska – Kapuza.
Prawie połowa polskich klubów Rotary wzięta udział w tej akcji. Aktywność
Rotarian i chęć udziału świadczy o tym
że w razie potrzeby szybkiej mobilizacji
polskie Kluby Rotary dysponują dużym
potencjałem.
Zakupiony sprzęt po wyciszeniu epidemii
będzie stosowany także do leczenia m.in.
chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
– Jako Rotarianie zawsze soliadryzujemy się z tymi, którzy potrzebują pomocy – powiedziała Małgorzata Wojtas
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| ROTARY W DYSTRYKCIE
Gubernator Dystryktu 2231 Rotary Polska. – Oprócz tego, że na co dzień kluby
Rotary służą aktywnie swoim lokalnym
społecznościom, reagujemy także na
wydarzenia w skali krajowej i światowej. Niedawno organizowaliśmy zbiórkę dla ofiar pożarów, które dewastowały Australię od września 2019 roku.
W obliczu koronawirusa także postanowiliśmy działać i zakupiliśmy zestawy do tlenoterapii dla polskich szpita-

li. W czasie swojej 115. letniej historii
Rotarianie zawsze umieli zorganizować
się by nieść pomoc i za każdym razem
zostawiali świat trochę lepszym niż go
zastali. Tak jest i tym razem. Oprócz tej
akcji kluby Rotary w całej Polsce podejmują indywidualne akcje w ramach
lokalnych potrzeb – poinformowała Gubernator Małgorzata Wojtas.
Gubernator podziękowała wszystkim
którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji:

– Działając w ten sposób pokazaliśmy,
że pojęcia rotariańskiej solidarności
czy „rotariańskiej rodziny” są w naszym
przypadku prawdziwe. Dziękuję także
tym członkom klubów, którzy dokonali
wpłat prywatnych na ten cel. Wszystkich Rotarian łączy wspólny cel: czynienia świata lepszym przez służbę humanitarną w myśl zasady „Service Above
Self ” (Służba ponad własne korzyści).
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Lista darczyńców dla poszczególnych zestawów przedstawia się następująco:
1. Gdańsk
1 zestaw zakupiony do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy,
ufundowany przez: RC Gdańsk Centrum, RC GdańskSopot-Gdynia, RC Gdynia, RC Gdynia Orłowo, RC
Sopot i RC Sopot International.
Koordynatorem akcji w Gdańsku była Prezydent RC
Sopot International – Ewa Okrucińska.

2. Gorzów Wielkopolski
1 zestaw zakupiony do Wielospecjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
Sp. z o.o., ufundowany przez RC Gorzów
Wielkopolski.

3. Grudziądz
1 zestaw zakupiony do Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego,
ufundowany przez: RC Bydgoszcz, RC Bydgoszcz
Brda, RC Bydgoszcz Stare Miasto, RC Grudziądz, RC
Grudziądz Centrum, RC Inowrocław, RC Młyniec
Drugi, RC Toruń.

4. Jarosław
1 zestaw zakupiony do Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu, ufundowany przez RC Jarosław.

5. Kraków
1 zestaw zakupiony do Szpitala Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
ufundowany przez RC Kraków Wawel.

6. Łódź
1 zestaw zakupiony do SP ZOZ Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ufundowany przez RC Łódź Reymont.

7. Łódź
1 zestaw zakupiony do SP ZOZ Centralnego Szpitala
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
ufundowany przez Diecezję Warszawską Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

8. Poznań
1 zestaw zakupiony do Wielospecjalistycznego
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Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ, ufundowany
przez: RC Poznań i RC Poznań Starówka.

9. Szczecin
1 zestaw zakupiony do Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,
ufundowany przez RC Szczecin Center.

10. Szczecin
1 zestaw zakupiony do Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie,
ufundowany przez RC Szczecin i RC Świnoujście.

11. Warszawa
1 zestaw zakupiony do Szpitala MSWiA
w Warszawie, ufundowany przez RC Warszawa
Goethe.

12. Warszawa
1 zestaw zakupiony do Szpitala MSWiA
w Warszawie, ufundowany przez RC Warszawa
Żoliborz.

13. Warszawa
1 zestaw zakupiony do Szpitala MSWiA
w Warszawie, ufundowany przez: RC Warszawa
Belweder, RC Warszawa City, RC Warszawa
Fryderyk Chopin, RC Warszawa Józefów, RC
Warszawa Konstancin, RC Warszawa Sobieski, RC
Warszawa Wilanów, Warszawski Klub Rotariański
i RC Biała Podlaska.
Koordynatorem akcji w Warszawie był Robert
Tondera (RC Warszawa Józefów).

14. Wolsztyn
1 zestaw zakupiony do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
ufundowany przez RC Wolsztyn.

15. Zgierz
1 zestaw zakupiony do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ufundowany przez: RC E-Club Poland, RC Łódź –
Cztery Kultury, RC Łódź Centrum, RC Łódź Reymont.

| Z ŻYCIA KLUBÓW

Sprzęt do tlenoterapii w walce
z COVID 19 – relacje z klubów

Urządzenia do tlenoterapii zostały przekazane pracownikom
Jednoimiennego Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

RC Gorzów Wielkopolski

Fot. Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław

Gubernator Małgorzata Wojtas zaproponowała polskim klubom
Rotary wzięcie udziału w akcji „Sprzęt do tlenoterapii w walce
z COVID- 19”. Celem akcji był zakup zestawów do tlenoterapii
wysokoprzepływowej niezbędnych do pomocy osobom zakażonym COVID-19.
Członkowie gorzowskiego klubu Rotary postanowili odpowiedzieć na apel i przyłączyć się do ogólnokrajowej akcji. Zakupili
zestaw do tlenoterapii wysokoprzepływowej wraz z przepływomierzem oraz 40 zestawów jednorazowych kaniul donosowych.
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 30 625,88 zł.
Urządzenia do tlenoterapii zostały przekazane 6 maja 2020 r.
pracownikom Jednoimiennego Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy
ulicy Walczaka 2. Sprzęt ten, po wyciszeniu epidemii, stosowany
będzie do leczenia chorych na POChP (przewlekła obturacyjna
choroba płuc).
Krystyna Baj-Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski

W imieniu klubu urządzenie na ręce p.o. dyrektora Centrum Opieki
Medycznej przekazali Prezydent Klubu Tadeusz Zygadło oraz Zbigniew
Dziedzic

RC Jarosław

Nasz Klub przekazał Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
sprzęt wspomagający oddychanie o wartości 21 362 zł. Wydarzenie to miało miejsce 4 maja 2020 roku. W imieniu klubu urządzenie na ręce p.o. dyrektora Centrum Opieki Medycznej przekazał Prezydent Klubu Tadeusz Zygadło oraz Zbigniew Dziedzic.
Odpowiedzieliśmy w ten sposób na potrzeby naszego szpitala,

Mamy nadzieję, że
urządzenie to będzie
długo służyło szpitalowi
i uratuje niejedno życie

Tekst i fot z arch. RC Poznań

RC Poznań

Ostatnie wydarzenia i rozwijająca
się sytuacja związana z COVID-19
spowodowała drastyczne potrzeby
szpitali w środki ochrony osobistej
oraz w sprzęt podtrzymujący funkcje
życiowe na oddziałach. W odpowiedzi na rosnące potrzeby RC Poznań,
decyzją Zarządu także postanowił
wesprzeć akcję ratowania życia i zakupił wraz z RC Poznań Starówka
urządzenie do tlenoterapii, które zostało podarowane Szpitalowi im. Józefa Strusia w Poznaniu. Mamy nadzieję, że urządzenie to będzie długo
służyło szpitalowi i uratuje niejedno
życie.
RC Poznań

RC Wolsztyn

Z wielką uwagą, pod koniec marca, przeczytaliśmy
wiadomość od Gubernator
Małgorzaty Wojtas z propozycją zakupu dla szpitali
specjalistycznego
sprzętu medycznego w postaci
aparatów do tlenoterapii.
Oferta była precyzyjna
i wynikało z niej, że dzięki współpracy z kolegami
z RC Łódź Reymont sprzęt
ten można nabyć po preferencyjnych cenach. Błyskawiczna analiza finansów
i konsultacje klubowe pozwoliły nam podjąć decyzję
RC Wolsztyn postanowił włączyć
o zakupie takiego zestawu
się w akcję pomocy medykom,
a tym samym pacjentom w dobie
dla Szpitala Powiatowego
pandemii jak i po niej
w Wolsztynie. Zamówiony
sprzęt, wartości ok. 20 000
zł, dotarł już do Wolsztyna i został przekazany medykom.
W dobie pandemii COVID-19, zagrożenia zdrowia i życia tak
wielu z nas, każda pomoc ma znaczenie. RC Wolsztyn postanowił skorzystać z oferty i włączyć się w akcję pomocy medykom,
a tym samym pacjentom w dobie pandemii jak i po niej.
Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn

Fot. z arch. RC Wolsztyn

Fot. z arch. RC Gorzów Wielkopolski

który prowadzi oddział zakaźny i przyjmuje pacjentów z całego
regionu. W ten sposób Rotary Jarosław dołożył swoją cegiełkę do
koszyka potrzeb szpitala w dobie epidemii koronawirusa.
Tekst i zdjęcia Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław
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W walce z pandemią

RC Zamość, wspólnie z Zarządem Miasta Zamościa, w ramach
akcji „Zamość na zdrowie” zorganizował zbiórkę pieniędzy dla
wsparcia zamojskiej Służby Zdrowia. Za zgromadzoną podczas
zbiórki sumę 25 tys. zł. Zakupiono sprzęt ochrony indywidualnej
(maski, fartuchy, przyłbice, ubiory ochronne itp.) i przekazano
na ręce dyrekcji zamojskich szpitali.
Wyrazy uznania należą się szczególnie naszym klubowym kolegom Krzysztofowi Borkowi i Zbyszkowi Gumulińskiemu, inspiratorom i najbardziej zaangażowanym w akcję członkom klubu.
Mirosław Piwkowski, RC Zamość

Fot. RC Koszalin

RC Koszalin

Klub dostarczył dla personelu Specjalistycznego Szpitala im.
Biegańskiego w Łodzi 2000 sztuk maseczek z atestami oraz środki
ochrony osobistej

Rotarianie z pomocą chorym
i personelowi medycznemu

Czasy są trudne dla wszystkich. Więc oczywiście chcemy pomagać! – napisał na swojej stronie na Facebooku Rotary Club Łódź.
Klub dostarczył dla personelu Specjalistycznego Szpitala im.
Biegańskiego w Łodzi 2000 sztuk maseczek z atestami oraz
środki ochrony osobistej. W drodze dla potrzebujących chorych
jest także nowoczesny respirator mobilny AHP300ISO.
Pamiętamy o lokalnej społeczności! Pomagajmy sobie nawzajem! – podkreślają łódzcy Rotarianie.
RC Łódź

RC Biała Podlaska

Rotarianie z RC Koszalin przekazali medykom m. in. komplety odzieży
ochronnej, komplety pościeli, pojemniki do transportu biologicznego,
kosze na odpady, wodę mineralną i ciepłe posiłki

Dary dla szpitala

Rotarianie z RC Koszalin dostrzegając i doceniając pracę tych,
którzy każdego dnia stają na pierwszej linii walki z koronawirusem, urządzili we własnym gronie zbiórkę, by przekazać Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie najpotrzebniejsze rzeczy:
komplety odzieży ochronnej dla personelu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Oddziału Anestezjologii, Intensywnej
Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej, komplety pościeli dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, pojemniki styropianowe z pokrywką i kartony tekturowe do transportu biologicznego, wkłady lodówkowe, kosze na odpady z pedałem, woreczki strunowe,
a także wodę mineralną. Rotarianie zorganizowali także ciepłe
posiłki dla personelu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.
Tekst i fot. RC Koszalin
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Fot. z arch. RC Łódź

RC Zamość, wspólnie z Zarządem Miasta Zamość, w ramach akcji
„Zamość na zdrowie” zorganizował zbiórkę pieniędzy dla wsparcia
zamojskiej Służby Zdrowia

RC Łódź

RC Biała Podlaska prowadziła akcję rozdawania maseczek w jednym
z marketów

Rozdali maseczki mieszkańcom

Fot. z arch. RC Biała Podlaska

Fot. z arch. RC Zamość

RC Zamość

RC Biała Podlaska prowadziła akcję rozdawania maseczek
w jednym z marketów. Klub zakupił 500 sztuk maseczek i udostępnił je mieszkańcom Białej Podlaskiej bezpłatnie.
Maseczki zostały uszyte przez znaną bialską firmę Bialcon.
RC Biała Podlaska dołożył także środki do zakupu urządzeń do
tlenoterapii wysoko przepływowej przez warszawskie kluby
Rotary.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Wrocław

Rotarianie z pomocą szpitalowi

RC KIELCE

RC Białystok
RC Kielce aktywnie włączył się w walkę z wirusem. Łączne wydatki
Klubu na ten cel wyniosły ok. 37.000 zł

Pomoc w walce z COVID-19

Rotary Club Kielce aktywnie włączył się w walkę z wirusem. Rotarianie zakupili:
• 150 sztuk kombinezonów ochronnych o wartości 10 885,50
zł. oraz 150 sztuk przyłbic ochronnych o wartości 8 850 zł.
Przedmioty te zostały przekazane Oddziałowi Zakaźnemu
Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.
• 4000 sztuk maseczek jednorazowego użytku o wartości 7
260,00 zł. które zostały przekazane w ilości 2000 szt. dla
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej oraz kolejne 2000 szt. zostanie do rozprowadzenia przez bardzo
prężnie działający i zaangażowany w pomoc ludziom potrzebującym wsparcia w trudnym okresie epidemii – Rotaract Kielce.
• Filament do drukarek 3D, na których pracownicy i studenci
Politechniki Świętokrzyskiej drukują przyłbice ochronne
dla medyków o wartości 940,50 zł.
Uruchomiliśmy proces zakupu maseczek specjalnych, nadających się do dezynfekcji w podwyższonych temperaturach – 500
szt., wartość około 10 000.00 zł. dla II Kliniki Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.
Łącznie wydatki wynoszą ok. 37 000 złotych. Klub ma jednak
darowizny członków i środki własne, aby podejmować kolejne
działania. Dodatkowo nasz kolega Mariusz Jabłoński przekazał
ponad 100 litrów wysokiej klasy płynu do dezynfekcji.
Marcin Krzemiński, RC Kielce

RC Białystok zakupił dla Szpitala MSWiA w Białymstoku 22 kombinezony
wielokrotnego użytku

Fot. z arch. RC Białystok

Fot. z arch. RC Kielce

RC Wrocław przekazał dla Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 420
litrów środków bakteriobójczych i wirusobójczych i 300 maseczek
ochronnych wielokrotnego użytku

Fot. z arch. RC Wrocław

RC Wrocław, wsłuchując się w potrzeby lekarzy, personelu medycznego, pacjentów oraz ich opiekunów przekazał dla 1-szej
Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego
3, prowadzonej przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Lidię Hirnle,
420 litrów środków bakteriobójczych i wirusobójczych i 300
maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
Obecnie pracujemy nad przekazaniem kolejnych środków
ochrony osobistej oraz autoklawu do sterylizacji ww. maseczek.
Wartość rynkowa wsparcia udzielonego przez RC Wrocław
przekroczy tym samym 42 tys. zł.
Staramy się chronić i wspomagać tych, od których zależy zdrowie i życie wielu osób.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Maciejowi
Sygitowi za osobiste zaangażowanie w pozyskanie tych deficytowych, a jakże potrzebnych środków ochrony, które będą służyć
zarówno personelowi medycznemu jak i pacjentom Kliniki Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu.
Marek Wójcik, RC Wrocław

Kombinezony dla służby zdrowia

RC Białystok reaguje na potrzeby służby zdrowia w związku
z walką z COVID 19. Dzięki pomocy Katarzyny Borowik z RC
Warszawa City udało nam się pozyskać dla Szpitala MSWiA
w Białymstoku 22 kombinezony wielokrotnego użytku. Kombinezony te są w tej chwili jednym z najbardziej poszukiwanych
środków zabezpieczających personel medyczny na froncie walki
z wirusem.
Pamiętajmy, że to właśnie personel medyczny stoi na pierwszej
linii walki. Bez nich nie damy rady. Musimy zrobić wszystko, co
w naszej mocy, aby ich wspierać. Wielkie słowa wdzięczności dla
wszystkich lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych!
Tomasz Michalik, RC Białystok
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RC Gdańsk Centrum

Fot. z arch. RC Szczecin International

RC Szczecin International

RC Gdańsk Centrum także podjął błyskawiczne decyzje i przekazał
środki na zakup środków i urządzeń ochronnych do walki z pandemią
koronawirusa

w mieście Coimbatore. Projekt jaki wspiera RC Gdańsk Centrum
obejmuje wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii w sprzęt
medyczny, m. in. łóżka Fowlera, echokardiografy, monitory Multipara, komputerową radiografię i urządzenia odsysające.
Tekst z arch. RC Gdańsk Centrum

RC Białystok

RC Białystok przekaże 16 000 zł celem wsparcia adaptacji łazienek
na oddziale Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Darowizna dla szpitala dziecięcego
RC Szczecin International ufundował sprzęt o wartości 20 000 zł netto
wskazany przez jednoimienny szpital na ul. Arkońskiej w Szczecinie

Dary dla szpitala w Szczecinie

RC Szczecin International ufundował materiały na maseczki
materiałowe, a grupa szczecinianek charytatywnie szyje takie
maseczki dla personelu pomocniczego szpitali. Na chwilę obecną klub ufundował sprzęt o wartości 20 000 zł netto wskazany
przez jednoimienny szpital na ul. Arkońskiej w Szczecinie. Zakupionych zostało m.in.: 20 sztuk termometrów bezdotykowych
Visiofocus PRO 06480, kompletne łóżko szpitalne z materacem,
wieszakiem kroplówki, wysięgnikiem owalnym z uchwytem.
Szykujemy się już na kolejne zakupy dla szpitali.
DG Małgorzata Wojtas, RC Szczecin International
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Fot. z arch. RC Białystok

RC Gdańsk Centrum podjął błyskawiczne decyzje dotyczące
walki z pandemią koronawirusa. Już na końcu marca 2020 r. na
spotkaniach w nowej formule online zapadły decyzje o wspieraniu szpitali, zarówno w Polsce oraz jako partner międzynarodowy w Indiach.
W Gdańsku odpowiedzieliśmy szybko na braki środków ochronnych dla lekarzy i służb medycznych, przekazując darowiznę
pieniężną dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w wysokości 6000 zł.
Nasz klub jest również darczyńcą i częścią większego wspólnego projektu trójmiejskich klubów rotariańskich, dla jednego ze
szpitali w woj. pomorskim, związanego z zakupem zestawu do
natleniania (2 000 zł).
Program Rotariańskiej Wymiany Przyjaźni 2019 pomiędzy Dystryktem 3202 w Indiach oraz naszym polskim Dystryktem, był
początkiem bliskich, międzynarodowych kontaktów pomiędzy
Rotarianami. Stąd też nasze wsparcie dla przyjaciół w Indiach.
Jesteśmy międzynarodowym partnerem grantu globalnego dla
szpitala w Indiach. Nasz wkład w ten Grant wyniósł 500 USD.
Projekt ACUCARE-COVID 19 będzie służył dużej populacji
w mieście Dharapuram i na obszarach wiejskich wokół małego
miasteczka. Mimo że szpital rządowy jest duży i przeprowadza
wiele operacji, nie ma odpowiedniego Oddziału Intensywnej Terapii spełniającego potrzeby chorób zakaźnych, takich jak COVID 19. Chorzy pacjenci są przenoszeni do większych szpitali

Fot. pixabay.com

Wspieramy szpitale i superbohaterów

28 lutego 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy darowizny pomiędzy RC Białystok a Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem
Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Na ręce dyrektor
szpitala Pani Prof. Anny M. Wasilewskiej prezydent RC Białystok Marcin Dolida przekazał podpisany dokument. W ramach
umowy klub przekaże 16 000 zł celem wsparcia adaptacji łazienek na oddziale Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Środki finansowe klub pozyskał dzięki organizacji VII Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej. Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie liczne uczestnictwo drużyn sportowych z białostockich firm.
Rotarianie dziękują uczestnikom oraz sponsorom za zaangażowanie i wspieranie naszych inicjatyw kolejny rok z rzędu.
Tomasz Michalik, RC Białystok
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Fot. z arch. RC Warszawa City

RC WARSZAWA CITY

Rotarianka Anna Wieczorek podczas zajęć z seniorami w ramach programu Good Start

Kiedy dwa lata temu zaczynałem swoją przygodę w Rotary nie
przypuszczałem, że jest to tak silna i zaangażowana w pomoc
organizacja, byłem co prawda członkiem Rotaract Warszawa
Śródmieście, gdzie organizowaliśmy wspólnie różne akcje pomocowe i działaliśmy zgodnie z hasłem: „służba ponad własne
interesy”.
W naszym Klubie Rotary Warszawa City podoba mi się to, że
mamy wspólne podejście i jedność, która nas umacnia. Trzymamy się razem. Organizujemy wiele ciekawych projektów zachęcając przy tym do współpracy inne kluby w Polsce i na świecie.
Nasze dwa flagowe projekty „Stop Cancer” i „Good Start” to
sukces. Pierwszy z nich wyśle lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na drugim roku specjalizacji do najlepszych
europejskich klinik w celu nauki wczesnego diagnozowania nowotworów. Taka umiejętność jest niezwykle ważna, chcemy być
pewnego rodzaju prekursorami pomocy tej dziedzinie medycyny, wyprzedzając czas.
Drugi projekt dostarczył domom dziecka, świetlicom, Miejskim
Ośrodkom Pomocy Społecznej i wielu innym pełne zestawy do
nauki języka angielskiego (można też uczyć się innego języka)
tj. tablice interaktywne, komputery, projektory, materiały np.
książki etc. Dziesiątki placówek w Polsce zostały profesjonalnie wyposażone, statystyki użytkowania są bardzo wysokie, te
sprzęty niekiedy pełnią też funkcję rozrywkową, choćby dlatego,
że mogą wyświetlać filmy, gry czy muzykę.
Aktualnie mamy bardzo trudny czas. W RC Warszawa City działamy na pełnych obrotach, nasza reakcja i pomoc w pandemii
była natychmiastowa. Dajemy z siebie jeszcze więcej, weszliśmy
w kolejne, nowe, odpowiedzialne projekty, aby jak najlepiej móc
walczyć z COVID-19. Szpitalowi w Otwocku przekazaliśmy środki ochrony osobistej. Nasz klubowy członek wraz ze Społecznością Wietnamską w Polsce przekazali 4000 testów na obecność
koronawirusa. Dostarczyliśmy także do Mikołajek do Szkoły

Rotarianin Mateusz Dackiewicz przekazuje dary dla seniorów

Fot. z arch. RC Warszawa City

Czas kryzysu umacnia Rotarian

społecznej im. Marion von Donhoff 4 komputery do nauki online
z przeznaczeniem dla dzieci nie posiadających ich w domu lub
posiadających jeden komputer w wielodzietnej rodzinie. Charytatywnie prowadzimy zajęcia online dla Seniorów w Domu Opieki
Społecznej im. Matysiaków w Warszawie. Organizujemy również
zbiórki sprzętu elektronicznego w tym komputerów, które przekażemy dzieciom, aby mogły uczestniczyć w lekcjach online. Jestem
przekonany, że ten trudny czas umocni nas – Rotarian. Cieszę
się, że coraz więcej osób chce pomagać i działać aktywnie, jestem
dumny z tego, że jestem Rotarianinem, już myślimy o kolejnych
projektach, analizujemy potrzeby i będziemy je wdrażać na cotygodniowych naszych poniedziałkowych spotkaniach online.
Mateusz Dackiewicz, RC Warszaw City
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RC Bartoszyce- Lidzbark Warmiński

Wspólne gotowanie
Już po raz ósmy, dnia 27 lutego 2020 roku, Rotarianie z RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński spotkali się na wspólnym gotowaniu z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Bartoszycach, Branżowej Szkoły Zawodowej – pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej i zawodu kucharz. W tym roku
gościem specjalnym wspólnego gotowania była Gubernator
Dystryktu 2231 Małgorzata Wojtas. Spotkanie zbiegło się ze 115.
urodzinami Rotary International.

Konkurs został przygotowany i poprowadzony pod kierunkiem
pani Elżbiety Jóźwickiej – nauczyciela przedmiotów zawodowych SOSW. W konkursie udział wzięło 7 drużyn składających
się z uczniów i członków Rotary.
Nad przebiegiem konkursu czuwały panie Elżbieta Jóźwicka i pani Mirosława Filipowicz – nauczycielki przedmiotów
zawodowych SOSW. Zaangażowanie wszystkich drużyn było
niesamowite. Drużyny z gotowymi potrawami z wypiekami na
twarzach prezentowały swoje potrawy przed Komisją, której
przewodniczyła Gubernator Małgorzata Wojtas. A było to nie
takie proste, gdyż trzeba było wykazać się znajomością techniki
przygotowania potraw, jej składnikami oraz efektownym podaniem. Komisja również nie miała łatwego zadania, gdyż w miarę
konsumowania przynoszonych kolejnych potraw dało się zauważyć spowolnienie jej działania.
Jednak pomimo obiektywnych trudności, nie każdego dnia je się
tyle i w tak krótkim czasie, komisja dotrwała do końca konkursu
– zabawy i po długiej, burzliwej naradzie zdecydowała przyznać
wszystkim uczestnikom nagrody.
W podsumowaniu potyczek kulinarnych Prezydent RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński Paweł Raczkowski podziękował za
zaproszenie, wspólne gotowanie i zgodnie z coroczną tradycją
przekazał Ośrodkowi prezent - frytownicę, aby dobrze służyła
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Rotarianie co roku spotykają się z wychowankami SOSW
w Bartoszycach na wspólnym gotowaniu

W tym roku gościem specjalnym
wspólnego gotowania była Gubernator
Dystryktu Małgorzata Wojtas

Fot. z arch. RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński

W chwili obecnej Ośrodek obejmuje opieką, wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży - z lekkim, umiarkowanym
i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Obecnie naukę
pobiera 176 uczniów, z czego 53 dzieci jest jednocześnie wychowankami grup wychowawczych. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zespoły edukacyjno – terapeutyczne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz grupy wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 7
do 24 lat niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,
którzy z racji upośledzenia umysłowego zostali skierowani do
kształcenia specjalnego. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
W celu realizacji całej problematyki dydaktyczno – wychowawczej oprócz zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych programów nauczania prowadzone są zajęcia rewalidacyjne przez
wykwalifikowaną kadrę Ośrodka.
Rotarianie co roku spotykają się z wychowankami SOSW w Bartoszycach na wspólnym gotowaniu. Tegorocznym hitem kuchni
były smaki Dzikiego Zachodu. W poprzednich latach królowały
m. in: smaki z kuchni filmowych, Warmii, świata, staropolskich,
PRL i innych.

uczniom w kolejnych latach. Dyrektor SOSW Marek Lidziński
nie krył ogromnego zadowolenia ze współpracy z Rotarianami,
wskazując na kolejny grant w postaci zakupu oprogramowania
do tworzenia książeczek dla komunikacji z dziećmi niemówiącymi. Podkreślił, że wspólne gotowanie pełne radości i smaków,
przynosi szczególne wartości wychowawcze. Uczniowie czekają
na dzień spotkania z Rotarianami z niecierpliwością, co się wydarzy w kolejnym roku, z kim będę w drużynie.
Małgorzata Wojtas nie kryła, że jest pod wrażeniem pomysłu
i sposobu kontynuacji grantu, zrobionego kilka lat temu przez
RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński i RC Lingen (Niemcy) jakim
było wyposażenie dwóch pracowni gastronomicznych. Dzisiejsze spotkanie zbiegło się z pięknym Jubileuszem urodzin Rotary
International. Od 115 lat Rotarianie starają się zmieniać świat
na lepszy. Aktualnie ponad 1,2 mln Rotarian działa w 200 krajach i obszarach geograficznych, w 35 tysiącach klubów. Naszym
celem jest wspieranie lokalnych społeczności w ich dążeniu do
uzyskania podstawowej edukacji i umiejętności pozwalających
na godne życie. Nasze motto to „Służba na rzecz innych ponad
własną korzyść”.
Słodkim zakończeniem wspólnego gotowania i spotkania był
rotariański urodzinowy tort ufundowany przez RC Bartoszyce
Lidzbark Warmiński. Do zobaczenia za rok, zapraszamy.
Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński
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Fot. Lubomir Synak, RC Szczecin

RC SZCZECIN

„Siedow” podczas Światowej Konwencji Rotary w Hamburgu, rok 2019

Trzymam się morza - żeglarskie
sploty losów ludzi morza
Do drukarni trafiła właśnie kolejna książka Rotarianina dr Macieja Krzeptowskiego zatytułowana „Trzymam się morza”. Wydawcą
książki jest Rotary Club Szczecin (www.rotary.szczecin.pl). Autor
i Klub zdecydowali, że dochód z wydania przeznaczony zostanie
dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych,
które od lat pozostaje pod opieką Klubu.
„Trzymam się morza” to kolejna, mam nadzieję nie ostatnia, książka Macieja Krzeptowskiego, która jak wszystkie jego poprzednie mocno trzyma się morza, każda na swój, unikalny sposób. Ta
prawdopodobnie miała być podsumowaniem morskiego życia
autora, wyszło jednak niezwykłe podsumowanie życia na morzu
Polaków po II wojnie światowej, choć są tam odwołania także do
czasów wcześniejszych.

gu, przywołuje mniej lub wcale nieznane epizody, wyzwania, problemy do rozwiązania i co ważniejsze, obraz żywych kontaktów
międzyludzkich. Czytając, doświadczamy przygody pływania na
wiekowych jachtach, cieknących, bez telewizora i osobnych kabin
z łazienkami, za to pełnych realiów ważnych dla historii naszego
żeglarstwa. Wchodzimy także na pokłady całkiem współczesnych
maszyn uczestnicząc w rejsach a to wokół Antarktydy, a to wokół
Islandii, czy przez Przejście Północno-Zachodnie.

Nie jest to nudnawe kompendium historii żeglarstwa. Nie dość,
że traktuje żeglarstwo w różnych płaszczyznach, jak rejsy naukowe i kontakty między żeglarzami a marynarzami czy rybakami, to
książka została napisana barwnie, w sposób czasami wzruszający,
czasami wywołujący rozbawienie. Żywa, gawędziarska narracja
ilustrowana jest przywoływanymi wypowiedziami ludzi morza
oraz fotografiami, często o unikalnej wartości muzealnej.

Ważne miejsce zajmuje tu COŻ Trzebież. Możemy zobaczyć,
w czym pomogą nam świetne zdjęcia, w jaki sposób i na jakich
jachtach dzisiejsi kapitanowie zdobywali pierwsze szlify żeglarskie. Rzeczywiście, żeglarstwo w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku to coś jak taternictwo w tamtym czasie, nikt nie słyszał
o specjalnym obuwiu, lekkich nieskręcających się linach, goreteksowych, wielomembranowych ubraniach. Były za to „olejarze”
brezentowe, gumowane wdzianka do kolan, z kapturem, lub osobno nakładaną czapką, tzw. zidwestką, liny konopne lub bawełniane, ciężkie i twarde, za to ochoczo skręcające się podczas klarowania, żagle bawełniane, grube i sztywne, które obsługiwało się
zgrabiałymi z zimna palcami, ogrzewanymi wyłącznie radością
z przebywania w morzu, na jachcie, w wymarzonym rejsie.

Autor zabiera czytelnika w rejsy w czystym stylu żeglarstwa swobodnego, zdecydowanie odcinając się od współczesnego yachtin-

Jednak fizyczne realia tamtych czasów to nie wszystko, gorszymi,
bo niezależnymi od woli, hartu ducha i sprawności fizycznej żegla-
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rzy, były warunki izolacji od świata zachodniego, która pozwalała
tylko wyjątkowo zaradnym kapitanom przerwać żelazną kurtynę
i wyprowadzić jacht poza Bałtyk. Dzisiaj taka sytuacja jest nie do
wyobrażenia. Niektóre z opisywanych rejsów są rzeczywiście niezwykłe. Tak trafiamy na pokład, a właściwie na burtę (bo pokładu tam nie było!) „Chatki Puchatków” - kto dzisiaj pamięta o tym
heroicznym wyczynie dwójki Polaków, na bezpokładowej szalupie
z Batorego? Takich opisanych w tej książce dokonań jest znacznie
więcej.
Bardzo ciekawym i silnym akcentem, jaki Maciej Krzeptowski
kładzie w swojej opowieści jest powoli
zapominana etyczna strona żeglarstwa
swobodnego. Kiedyś, gdy to nie pozycja
ekonomiczna żeglarza stanowiła o powodzeniu wyprawy, tylko hart ducha,
koleżeństwo załogi, współodpowiedzialność za bezpieczeństwo jachtu, pracowitość i twardość charakteru, żeglarstwo
stanowiło sposób życia. Żeglarzem było
się zawsze, czy to na lądzie czy w morzu,
praca na jachcie była kuźnią niezłomnych
postaw, ale i szkołą radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

akcentowanych w materiałach promujących rejs, sponsorami stawały się instytuty badawcze, a wyniki opracowywano w centrach
naukowych. W ostatnich latach pojawiły się jednostki stricte badawcze, umożliwiła to miniaturyzacja sprzętu badawczego, dzięki
czemu badania naukowe stały się zdecydowanie mniej kosztowne.
Ale nauka splatała się z żeglarstwem czasami w zupełnie niecodzienny sposób.
Podczas Światowej Konwencji Rotary w Hamburgu (2019) na
stojącym w porcie żaglowcu „Siedow” postawiono trzy czerwone
sztaksle z napisem na każdym z nich: END POLIO NOW. Był to
hołd żeglarzy dla Rotary za zwycięstwo
wielkiej ogólnoświatowej organizacji
w walce z tą straszną chorobą.

Maciej Krzeptowski dokonuje w „Trzymam się morza” analizy jak czas, postęp
techniczny, zmiany polityczne wpłynęły
na zmianę kształtu żeglowania, kontaktów interpersonalnych a także relacji
między załogami jachtów a jednostkami
komercyjnymi. Mówiąc krótko, dla ludzi
pamiętających czasy wcześniejsze wygląda to źle, ponieważ czas przyjaźni, wzajemnej pomocy, spotkań na pełnym morzu
czy w portach w czasach ekspresowców,
Przywołując Mariusza Zaruskiego, Dasupertankowców czy super kontenerowriusza Boguckiego i innych nestorów polców, a także polskiej floty z egzotycznymi
skiego żeglarstwa autor skłania do reflekzałogami eliminuje te możliwości bezsji nad drogą rozwoju żeglarstwa, które we
powrotnie. Pozostaje zatopienie się we
współczesnych czasach wygląda trochę
wspomnieniach marynarzy i rybaków
inaczej.
Okładka książki „Trzymam się morza”
spisanych na kartach książki, ale nie tylko, bo warto w tym miejscu przywołać poWażną częścią tej książki jest podkreślenie zjawiska jakim były relacje między żeglarzami a rybakami zycję tego samego autora, mianowicie „Pół wieku i trzy oceany”,
i marynarzami. W czasach, kiedy jachty nieco śmielej ruszyły do gdzie również możemy dotknąć tamtych, jakby „cieplejszych”,
dalekich portów, polska flota rybacka także rozszerzała akweny, bardziej romantycznych, conradowskich czasów.
na których prowadziła połowy. Owocowało to częstymi, zwykle
ratującymi dalszą część żeglarskiego rejsu, spotkaniami rybaków Nie sposób w recenzji choćby naszkicować wszystkich zagadnień
i żeglarzy. Gdyby nie rybacy, wiele rejsów już we wstępnej fazie za- poruszanych w książce, jednak o jeszcze jednym warto wspokończyłaby się pewnie fiaskiem. Maciej Krzeptowski jako uczest- mnieć. Żeglarstwo pobudza wyobraźnię i chęć działania ludzi,
nik morskich rejsów pod żaglami, ale i na pokładach trawlerów czasami nie zdających sobie sprawy z trudów przedsięwzięcia.
Nie zawsze starcza kwalifikacji merytorycznych i odpowiedniej
opisuje te sytuacje z obu punktów widzenia.
siły charakteru. Wydaje się współcześnie, że wystarczy mieć pieNie tylko opisuje. Dzięki niemu i wielu innym ludziom dobrej woli, niądze i jeśli się je już ma, można płynąć. Dlatego też bywa, że takie
jako wyraz żeglarskiej wdzięczności, w miejscu katastrofy rybac- przedsięwzięcia stają się katastrofą. O nich autor także pisze, jedkiego trawlera „Brda”, na falochronie duńskiego portu Hanstholm, nak w sposób bardzo delikatny, bez pastwienia się nad bohaterami
została umieszczona tablica upamiętniająca tamto wydarzenie. tych wydarzeń, i za to należą mu się wyrazy uznania.
To była niezwykle symboliczna uroczystość, ponieważ na odsłonięcie, przypłynęły z Polski 2 jachty, a dzięki Dalmorowi i Dyrekcji Książkę kończy posłowie prof. Norberta Wolnomiejskiego opiMorskiego Instytutu Rybackiego mogły przyjechać rodziny ryba- sujące, jakże celnie, nasze obecne i przyszłe relacje z morzem.
ków, którzy tu zginęli. Przybyli także świadkowie tamtej tragedii, Wartość naukowych i dokumentacyjnych jej wątków została domieszkańcy miasteczka Hanstholm. Łzy wzruszenia tych ludzi, ceniona przez ważne instytucje zajmujące się szeroko rozumianą
uściski na pożegnanie i słowa „Kochani żeglarze, dziękujemy wam uprawą morza. Wśród patronów pracy znajdujemy Morski Instytut Rybacki, Narodowe Muzeum Morskie, Instytut Oceanologii
z całego serca”, stanowiły wartość nie do przecenienia.
PAN, ale też najstarsze pismo żeglarskie - miesięcznik „Żagle”.
Czytając tę książkę jesteśmy świadkami transformacji udziału nauki w niektórych rejsach. Początkowo były to poboczne działania Podsumowując, każdemu kto nosi w sobie miłość do morza, niezaposzczególnych członków załogi, ktoś mierzył temperaturę wody leżnie czy żeglarskiego, komercyjnego, czy też po prostu poznawapodczas przelotów, ktoś zbierał muszle mięczaków czy okazy geo- nego z piaszczystej plaży, książkę tę gorąco polecam.
logiczne. Z czasem działania te stały się jednym z celów, mocno Wojciech Seńków
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RC olsztyn

Aż 55 komputerów do zdalnej nauki podarowali darczyńcy w ramach akcji zainicjowanej przez Prezydenta RC Olsztyn – Aleksandra Radziuna. Widząc problemy młodzieży z nauką zdalną,
brakiem laptopów z dostępem do internetu i kamerkami internetowymi poprosił on za pośrednictwem Facebooka o włączenie
się do zbiórki darów dla podopiecznych Domów Dziecka PROMYK w Morągu i Domu Dziecka im. Sybiraków w Szymonowie,
którymi opiekuje się Rotary Club Olsztyn.
Wynik akcji zaskoczył wszystkich. Na apel odpowiedziały cztery
duże firmy. W pierwszej kolejności Obram TetraPack Company,
Wipasz SA, Budimex SA i BNP Paribas O/Olsztyn a także darczyńcy prywatni.
Komputery, oczywiście z zachowaniem wszelkich wymaganych
środków ostrożności trafiły już do Domów Dziecka, a w akcji ich
przekazania uczestniczył osobiście Prezydent RC Olsztyn.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

RC Elbląg Centrum

RC Olsztyn przekazał 55 komputerów dla dzieci z Domów Dziecka

Fot. z arch. RC Olsztyn

Komputery dla dzieci z domów dziecka

RC Szczecin, RC Zamość

W ramach szybkiej akcji Rotarianek do placówki trafiły ubranka
dla dzieci, pieluchy, artykuły higieniczne, wózek, zabawki oraz inne
potrzebne rzeczy

Dary dla Domu Dziecka

Fot. z arch. RC Elbląg Centrum

Znaczki pocztowe o tematyce rotariańskiej

Dom Dziecka „Słoneczne wzgórze” we Fromborku to miejsce,
którym opiekują się Rotarianki z RC Elbląg Centrum. Także
w trudnym czasie, podczas pandemii COVID-19 też złożyliśmy
im wizytę, przekazując dzieciom rzeczy nie tylko niezbędne, ale
też takie, które uprzyjemnią im ten trudny czas: gry planszowe,
książki, kolorowanki, gry sportowe, przybory szkolne (bloki rysunkowe, flamastry, kredki) papier do drukarki, klocki lego, pufy,
słodycze oraz środki czystości i chemię gospodarczą.
Pierwsza wizyta podczas pandemii odbyła się pod koniec kwietnia. Kilka tygodni później w Domu Dziecka pojawiły się małe
dzieci. Trafiło tam 2,5-letnie rodzeństwo oraz noworodek. Ponieważ nie ma tam tak małych dzieci od dawna, potrzebne było
dokładnie wszystko. Dzieci nie miały się nawet nic do ubrania.
W ramach szybkiej akcji Rotarianek do placówki trafiły ubranka
dla dzieci, pieluchy, artykuły higieniczne, wózek, zabawki oraz
inne potrzebne rzeczy. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie w dużo lepszych okolicznościach.
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Szczecin
Poczta
Polska, na
podstawie zlecenia
RC Szczecin, wydała
arkusik zawierający 9
znaczków poświęconych 30. rocznicy powstania Klubu. Każdy
arkusik jest indywidualnie numerowany.
Znaczki z arkusika mogą być używane do frankowania korespondencji. Jest to tzw. klasa „A”, umożliwiająca wysłanie listu
zwykłego do wagi 350 g. Arkusik poza wartością znaków pocztowych, posiada też wartość pamiątkową. Można go otrzymać
po wpłaceniu darowizny na rzecz RC Szczecin w kwocie 100
PLN. Osoby chętne do nabycia arkusika proszę o kontakt na mój
adres mailowy: w.czyzewski@am.szczecin.pl
PDG Wojciech Czyżewski, RC Szczecin
Zamość
RC
Zamość
z okazji jubileuszu 25-lecia
także
wydał
w
ubiegłym
roku okolicznościowe znaczki o tematyce rotariańskiej. Jest to 6 znaczków
wraz z datownikiem i dwoma kartami pocztowymi.
Takie komplety (znaczki, datownik, karty pocztowe) były dostępne podczas obchodów jubileuszu. Były także użyte do wysyłki zaproszeń. Obecnie pozostała ich nieznaczna liczba. Osoby
zainteresowane ich nabyciem mogą skontaktować się z Rotarianinem Leszkiem Sikorą pod adresem e-mail: leszek7@wp.pl.
Krzysztof Bork, RC Zamość
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RC Jarosław

Jubileusz 20-lecia Klubu

Fot. Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław

W tym roku Rotary Club
Jarosław obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji w dniu 8
lutego 2020 r. zorganizowano oficjalne spotkanie w sali koncertowej Szkoły Muzycznej.
Gubernator Dystryktu
2231 Polska Małgorzata Wojtas wręczyła
członkom założycielom
Klubu okolicznościowe
Uczestnicy uroczystości wraz z Gubernator Małgorzatą Wojtas
znaczki czarterowe. Następnie licznie przybyłe
delegacje Rotarian z kraju i zagranicy składały na ręce Prezydenta wa Wola, RC Rzeszów. Ze Słowacji: RC Żilina, RC Spiska Nowa
Wieś, RC Presov a z Ukrainy RC Lwów.
Klubu Tadeusza Zygadło życzenia i drobne upominki.
Swoją obecnością zaszczyciły nas: RC Kraków, RC Kraków Nie- Spotkanie uświetnili soliści i orkiestra kameralna Lwowskiej
połomice, RC Kraków Wawel, RC Janów Lubelski, RC Puławy, Opery Narodowej. W drugiej części jubileuszu odbył się bal
RC Chełm, RC Zamość, RC Zamość Ordynacki, RC, RC Lublin, charytatywny.
RC Lublin Centrum, RC Lublin Stare Miasto, RC Nisko-Stalo- Tekst i fot. Zbigniew Dziedzic, RC Jarosław

RC Elbląg Centrum
Fot. z arch. RC Elbląg Centrum

Fot. Mariusz Markowski i Joanna
Gościńska

RC Sopot

Członkowie RC Sopot przekazali dary dla dzieci
uczących się w gambijskich szkołach

Dzieciom z Gambii

Członkowie RC Sopot przekazali dary dla dzieci uczących się
w gambijskich szkołach. Wśród prezentów znalazły się artykuły
szkolne: kredki, farby, mazaki, plasteliny, zeszyty, długopisy. Nie
zabrakło też zabawek i ubrań. Dary zostały przewiezione i wręczone dzieciom przez przyjaciół RC Sopot, wspaniałych ludzi,
którzy zawodowo związali swoje życie z Gambią.
Dary pojechały najpierw do szkoły Abuko Lower Basic School
w Kanifing, w której uczy się około 2300 dzieci. Następnie część
upominków pojechała w głąb kraju, do jego biedniejszej części,
do szkoły w Basse, gdzie uczy się 300 dzieci. Nasze Rotariańskie
dzieci, które darowały swoje zabawki maluchom w Afryce są
wzruszone i szczęśliwe widząc, jaką radość one wywołały. Mamy
wielką nadzieję, że ta akcja na długo pozostanie w serduszkach
dzieci, zarówno tych obdarowanych, jak i naszych polskich, które tak pięknie potrafią się dzielić.
Od przyjaciół w Gambii wiemy, że „to, co przekazaliśmy … to tak
naprawdę kropla w morzu potrzeb”. Na pewno będziemy kontynuować ten projekt.
Marzena Stogowska, RC Sopot
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Rotarianki z RC Elbląg Centrum wspierają
organizację konkursu sztuki baletowej

Wspierają konkurs sztuki baletowej

Stowarzyszenie Broadway zwróciło się do RC Elbląg Centrum
z prośbą o pomoc w realizacji VII Międzynarodowego Konkursu
Sztuki Baletowej.
Jest to duże wydarzenie, na które przyjeżdżają dzieci i młodzież
z całej Polski i zagranicy. Uczestnikami są utalentowani i chcący rozwijać swoją pasję taneczną uczniowie szkół tańca, domów
kultury, stowarzyszeń. To wspaniale, że Elbląg mógł stać się
przez weekend 21-22 grudnia 2019 stolicą baletu. Stowarzyszenie Broadway zorganizowało już po raz siódmy taki konkurs
w Teatrze im. A. Sewruka w naszym mieście. Poziom był bardzo wysoki, z przyjemnością podziwialiśmy konkurencję dzieci
i młodzieży w tańcu klasycznym, współczesnym, acro dance.
W realizacji Konkursu pomogło wiele organizacji i sponsorów.
Cieszymy się, że nasz Klub również po raz kolejny mógł wesprzeć
to duże wydarzenie, w którym występują utalentowane dzieci
i młodzież. Gratulujemy serdecznie zwycięzcom Konkursu.
Ewa Bidzińska, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Podziękowania podczas Konferencji Dystryktu

PDG Aleks Kożenkin

Fot. z arch. PDG Aleksa Kożenkina

kartki z historii

PDG Aleks Kożenkin
RC Kijów, Gubernator kadencji 2014-2015

Rok przystąpienia do Rotary: 1991
Prezydent RI kadencji: Gary Huang
Hasło kadencji: Light Up Rotary

trudności w działalności miejskich klubów Rotary oraz wielkie problemy społeczne na Ukrainie.

Sukcesy kadencji: Organizacja Dni Rotary
dla szerokiego grona przedstawicieli społeczeństwa w Polsce i na Ukrainie. Organizacja
Dnia Polio. Znaczący wzrost wpłat do Fundacji Rotary (prawie 50 tys. dolarów), utworzenie nowych komitetów ICC i imponujące
wyniki ich pracy (np. ICC Ukraina – Izrael).
Odnowienie Komitetu Polio+ na Ukrainie.

Ważne wydarzenia: Wizyta Sekretarza
Generalnego Rotary International Johna
Hewko w klubach ukraińskich.

Wyzwania kadencji: Aneksja Krymu
i wojna w Donbasie, co stworzyło wiele

Hasło kadencji Prezydenta Rotary International
2014-2015 wraz z logo Rotary International
wg. standardów stosowanych
w tamtym czasie

Nowe Kluby: RC Warszawa Fryderyk
Chopin, E-Club Ukraina, RC Grudziądz
Centrum, 3 kluby Rotaract.
Materiał przygotowany do Biuletynu Informacyjnego Konferencji Dystryktu 2230
w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).

PDG Aleks Kożenkin i Prezydent
Rotary International Gary Huang

Charter Rotary e-club of Ukraine
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Gubernator Elekt Janusz Koziński przedstawił
logo kadencji 2020/2021

T

egoroczna konferencja PETS polskiego Rotaractu została zorganizowana przez RAC Bydgoszcz. Wydarzenie
odbyło się w Hotelu Brzoza w dniach 6-8
marca. Konferencja obfitowała w wiele
wartościowych paneli i szkoleń.
Motywem przewodnim spotkania był
magiczny świat Harry’ego Pottera. Nasza
czarodziejska przygoda zaczęła się już
w piątek, kiedy wszyscy uczestnicy zostali przywitani magicznymi eliksirami. Ten
wieczór upłynął pod hasłem wspólnej integracji.
Sobota rozpoczęła się wystąpieniem Gubernatora Elekta Janusza Kozińskiego,
Przewodniczącego Rotaraktu - Mikołaja Dragovica (RC Warszawa-Żoliborze)
Reprezentanta Rotaraktu w Dystrykcie
(DRR) - Marysi Sobczyk (RAC Toruń) i wice-DRRa - Mateusza Synaka (RAC Wilanów International). Następnie odbyły się
warsztaty „Jak liderzy radzą sobie ze stresem?” przeprowadzone przez psychologa
i terapeutę - Karola Piaseckiego. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać w grupach
plakaty, które były szczegółowo omawiane.
W południe rozpoczęły się szkolenia dla
przyszłorocznych prezydentów, skarbników i sekretarzy klubów, a przed przerwą
obiadową nowi członkowie mieli okazję
zadać nurtujące ich pytania na specjalnie
przygotowanym dla nich panelu. Po obiedzie zostały omówione wstępne plany
na Konferencję REM w Krakowie wraz
z przedstawieniem Komitetu Organizacyjnego. Nie mogło się też obejść bez rozmów związanych z międzynarodowym
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Podczas warsztatów uczestnicy mieli za zadanie wykonać w grupach
plakaty, które były potem szczegółowo omawiane

Fot. z arch. RAC Bydgoszcz

PETS Rotaract 2020 w Bydgoszczy

W południe rozpoczęły się szkolenia dla przyszłorocznych
prezydentów, skarbników i sekretarzy klubów

projektem Free Intelligent Conversation.
Po konwersacjach została przedstawiona
lista osób, które w niedługim czasie, zawitają do nas w ramach projektu Poland Trip.
Na koniec dnia, w formie dobrej zabawy,
odbył się Turniej Trójmagiczny, przygotowany specjalnie na tę okazję przez bydgoski klub. Oprócz quizu, opierającego się
na wiedzy o Harrym Potterze, zawodnicy
mieli okazję poczuć się jak prawdziwi zawodnicy Quidditcha poprzez poszukiwania złotego znicza.
Po całym dniu pracy, nadeszła godzina
20.00, a wraz z nią pora na uroczystą galę.

Przepięknie przebrani goście po raz kolejny zawitali do naszego świata Harry’ego
Pottera. Podczas Yule Ball’u odbyła się
loteria, z której dochody zostaną przeznaczone na Dom Samotnej Matki w Bydgoszczy. Przeprowadziliśmy też konkurs
na najlepszy strój oraz uroczyście powitaliśmy nowych członków RAC Bydgoszcz.
W wydarzeniu uczestniczyło 78 osób, co
jest niesamowitym wynikiem. Wierzymy
w to, że nasz dystrykt rośnie w siłę i z wydarzenia na wydarzenie ta liczba będzie
coraz większa.
Maria Dulcet, RAC Bydgoszcz

RAC Polska

R

otaract Polska zaangażował się
w zrzutkę na rzecz Koki, ośmioletniej suni o pięknym sercu, smutnej przeszłości i zerwanym więzadle krzyżowym.
Koka była kilkukrotnie zwracana do
schroniska, aż wreszcie znalazła dom na
całe życie – u rodziców naszej DRR, Marysi Sobczyk. Teraz przed tą, nareszcie
zadbaną i wytuloną psinką, stoi wielkie
wyzwanie: operacja, która umożliwi jej
swobodne poruszanie się.
Rotaract Polska postanowił dorzucić się
do zbiórki na operację Koki, promując

Fot. z arch. Marii Sobczyk

Zróbmy to dla małej istotki

Suczka Koka znalazła nowy dom, jednak czeka ją kosztowny zabieg

hasło #KokaZamiastLatte. Chodzi o to, że
zamiast kupować sobie kawę, przelewamy 5 zł na zrzutkę, która sfinansuje operację suni. Zabieg kosztuje 3 000 zł, z czego
uzbieraliśmy już nieco ponad 1 500 zł. Ty
również możesz wziąć udział w naszej
akcji i wybrać Kokę zamiast latte. Wystarczy, że wejdziesz na fanpage Rotaract
District 2231 Poland i znajdziesz post ze

zbiórką. Możesz też bezpośrednio napisać do naszej DRR, Marysi Sobczyk lub do
Oficera Dystryktu ds. Marketingu, Rafała
Tondery.
Jeden dzień bez kawy jest totalnie beznadziejny. Ale jeden dzień bez operacji…
Zróbmy to dla tej małej istotki.
Rafał Tondera, RAC Warszawa i RC
Warszawa-Józefów

RAC Warszawa i RC Warszawa-Józefów

Maraton webinarów dla Kai

Zachorowanie na COVID-19 to bezpośrednie zagrożenie, wynikające z globalnej pandemii – ale na pewno nie jedyne.
Klub Rotaract Warszawa i ich klub sponsorujący Rotary Warszawa-Józefów postanowili się zająć również pośrednimi
efektami koronawirusa.
Od samego początku klub RAC Warszawa bardzo aktywnie prowadził intensywną kampanię informacyjną o COVID-19
i promował korzystanie z wiarygodnych
źródeł. Tym razem Olga Gnich – studentka

psychologii i Rotaractorka – poprowadziła
otwarte warsztaty z technik relaksacyjnych, ćwiczeń oddechowych i uważności,
aby pokazać, w jaki sposób walczyć ze
stresem i lękami, które nie odstępują nas
na krok, szczególnie w czasach pandemii.
Z kolei Rafał Tondera – tłumacz i członek RAC Warszawa oraz RC WarszawaJózefów – dołączył ze swoją prelekcją do
charytatywnego maratonu z okazji Dnia
Dziecka. Rafał mówił o tym, jak skutecznie uczyć się – i swoje dzieci – języków

obcych oraz jakie wady i zalety niesie za
sobą wychowanie wielojęzyczne i jak zaplanować ten proces. W maratonie wzięło
udział prawie 20 prelegentów. Wstęp był
darmowy, ale wymagał wpłaty na zbiórkę
na rzecz dwuletniej Kai, która walczy z
nowotworem. Zbiórka jest cały czas aktywna, a webinary można znaleźć online.
Zachęcamy do wpłat: https://www.siepomaga.pl/kaia
Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC
Warszawa-Józefów
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Fash’n’act IV edycja online

T

W poprzednich edycjach Fash’n’act łącznie zebraliśmy ponad 65 tys. złotych,
a datki od osób chcących pomóc wpływały
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Pokazy mody jakie odbyły się podczas Fash’n’act III w Szczecinie w 2019 roku

Podczas poprzednich edycji Fash’n’act udało się zebrać łącznie ponad 65 tys. złotych

Fot. z arch. Interact Szczecin International

egoroczny Fash’n’act będzie zupełnie inny od poprzednich edycji.
W związku z pandemią organizacja tradycyjnego pokazu nie jest możliwa. Jednak
my postanowiliśmy temu zaradzić i zorganizować Fash’n’act IV online edition!
Nowa edycja to przede wszystkim MasterClass, czyli wykłady z ludźmi ściśle powiązanymi ze światem mody. Na
ekranach zagoszczą prawdziwi eksperci
z dziedziny fotografii, makijażu pokazowego i nie tylko. Podczas wydarzenia odbędą się również warsztaty online z projektowania oraz stylizowania pod okiem
studentów z Akademii Sztuki w Szczecinie.
Od 8 czerwca do 6 lipca 2020 roku, przez
5 dni w każdym tygodniu będą pojawiać
się niezwykle interesujące filmy na naszym kanale na YouTube. Warto też śledzić nasz profil na Instagramie. Nasze
instastory przejmą młodzi ludzie, którzy
dążą do swoich marzeń, poprzez rozwijanie swoich artystycznych talentów. Finał
całej akcji, odbędzie się na Streamonline. O kolejnych wydarzeniach będziemy
informować na bieżąco poprzez media
społecznościowe. W szczególności stronę
wydarzenia na Facebooku.
Organizatorami wydarzenia są Interact
Szczecin International, RC Szczecin International i Akademia Sztuki w Szczecinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Prezydent Miasta Szczecina oraz
Magazyn Szczeciński Prestiż.
Ambasadorem projektu jest Pani Sylwia
Majdan. Mentorem artystycznym Pani
Anna Gregorczyk a specjalistką od makijażu Pani Iwona Rząd.

Fot. z arch. Interact Szczecin International

Interact Szczecin International

Fash’n’act to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, ponieważ tworzone przez młodzież dla młodzieży

z całej Polski. W tegorocznej edycji zbieramy środki na zakup specjalistycznych
protez kończyn dolnych wraz ze stawem
kolanowym, a także na rehabilitację dla
Julii. Przybliżony koszt protez to aż 400
tys. złotych. Julia na co dzień uczęszcza
do Liceum nr 18 w Szczecinie i ze swoją
niepełnosprawnością walczy od urodzenia. Jest pełną życia i bardzo pozytywną dziewczyną, dlatego postanowiliśmy
pomóc jej czerpać z życia jeszcze więcej i przede wszystkim bezboleśnie oraz
łatwiej. Przy pomocy ludzi dobrej woli
sprawimy, że Julia będzie mogła zapomnieć o dotychczasowych problemach,
a uśmiech nie zniknie z jej twarzy.
Zapraszamy Was wszystkich. Zostańcie
częścią tej niezwykłej edycji największego,
cyklicznego charytatywnego pokazu mody
w naszym regionie. Jest to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, ponieważ tworzone
przez młodzież dla młodzieży. Fash’n’act
ma na celu niesienie pomocy w kreatywny i nietuzinkowy sposób poprzez pasję
do mody. Poprzednie edycje składały się
z trzech etapów: warsztatów z projektowania (ponad 30 osób co edycję), warsztatów z modelingu (młodzież ze wszystkich
szczecińskich liceów) oraz pokazów fina-

Zbiórka dla Julii trwa

łowych złożonych z kreacji stworzonych
przez młodych projektantów i studentów
Akademii Sztuki w Szczecinie.
Jesteśmy z klubu Interact Szczecin International, sponsorowanego przez RC
Szczecin International, a naszą opiekunką jest Pani Isobel Perera-Turostowska,
która dodatkowo sprawuje pieczę nad
wszystkimi klubami Interact w Polsce.
Rotary International jest największą organizacją charytatywną na świecie!
Prosimy o Wasze wsparcie. Oglądajcie

nas i wpłacajcie datki na zbiórkę na Facebooku.
Oto adres do zbiórki: https://www.facebook.com/donate/1673310556166454/
Pamiętajmy, że #modniepomagac!
Liwia Łabuz, Prezydent Interact
Szczecin International
Julia Szwec, Prezydent Interact
Szczecin International
Isobel Perera-Turostowska, Opiekun
i Oficer ds. Interact Polska
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Fot. Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

kowalscy w podróży

257 progów skalnych ciągnących się na przestrzeni prawie 3 kilometrów, tworzą gigantyczną
kaskadę Iguazu, której szum słychać było nawet z odległości 20 kilometrów

Iguazu – najpiękniejsze
wodospady świata
P

rzed lotem do Iguazu wiedzieliśmy,
że to będzie duże zaskoczenie. Jednak wszystko to w zderzeniu z rzeczywistością to drobiazg. 257 progów skalnych
ciągnących się na przestrzeni prawie 3
kilometrów, tworzą gigantyczną kaskadę,
której szum słychać było nawet z odległości 20 kilometrów.

Iguazu znaczy Wielka Woda

Nie byłoby Iguazu gdyby nie rzeka Iguacu,
której źródła znajdują się niedaleko Kurytyby. Płynie 1320 km by tuż przed ujściem
do Parany rozlać się na szerokości 4 km
i spaść w przepaść nazywaną Iguazu.
Większa część bo 80 % wodospadów znajduje się po stronie argentyńskiej, granica biegnie dokładnie przez Garganta del
Diablo czyli Diabelską Gardziel – najbardziej zachwycające miejsce, gdzie woda
aż kipi w przepaści. Ale jeśli zapytacie, po
której stronie warto być – odpowiemy po
obydwu. Chociaż opinie na ten temat są
różne, to naszym zdaniem warto zacząć
od strony brazylijskiej. Pozwala to na zorientowanie się w topografii całej linii
wodospadów, żeby następnego dnia móc
cieszyć oczy każdym z osobna już po stronie argentyńskiej.
W 1986 roku region ten został wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kilka lat temu w światowym głosowaniu
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Iguazu zostało uznane za jeden z Siedmiu
Cudów Natury.

Strona brazylijska

Strona brazylijska obejmuje zaledwie 20
procent wodospadów i matematycznie
można przyjąć, że spędzimy tu najmniej
czasu. Jednak właśnie ta część oszałamia
najbardziej.
Wiedzie tu jedna ścieżka, którą teoretycznie można przejść błyskawicznie. Ale
praktycznie nie da się tego zrobić w szybkim tempie bo co chwilę pojawia się nowe
cudo. Kładka wiedzie do miejsca, z którego woda wypływa z Garganta del Diablo.
Po brazylijskiej stronie jest najcudowniej
i tu ludzie tłoczą się w kolejce do robienia
zdjęć.
Zwykle spacer po stronie brazylijskiej
zajmuje około 3 godzin, ale my byliśmy
dwa razy dłużej, bo dopisała nam pogoda
więc fotografowaliśmy ile się da.

Strona argentyńska

Wybór tras po stronie argentyńskiej jest
duży. Podobnie jak wielki jest teren do
zwiedzenia. Na tę stronę trzeba zaplanować cały dzień od rana do wieczora.
Do punktów startowych poszczególnych
tras kursuje kolejka. Naszym zdaniem
najlepszą opcją jest dojechać do najdalej
wysuniętej, najpiękniejszej części czyli

Garganta del Diablo a w drodze powrotnej
odwiedzić kolejne, mniejsze wodospady.
Największe tłumy są zwykle właśnie przy
Gardzieli Diabła. Na pozostałych trasach
tłumy nie są już tak duże chociaż ludzi
jest wciąż sporo.
Warto zostać przy Garganta dłuższą chwilę i poczuć moc tej wody. Posłuchać jej
huku, którego nie da się porównać z niczym. Podobno gdy byliśmy w Iguazu był
niski stan wody i wodospady były mniejsze
niż zwykle. Próbujemy sobie wyobrazić co
dzieje się przy wysokim stanie wody.

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”.

| FELIETON

moje 3 grosze... (część 9)

Rozsądek czy hedonizm?
Jest początek czerwca. Wygląda na to, że
w poprzednim felietonie trochę nie doszacowałem moich przewidywań, bo zamiast
kliku tysięcy zarażonych koronawirusem
mamy ponad 25 tysięcy przypadków. Po
ponad dwumiesięcznym okresie kwarantanny rząd, tłumacząc się koniecznością
ożywienia gospodarki, znosi kolejne zakazy i obostrzenia. Tym samym namawia
Polaków do częściowego choć powrotu do
życia sprzed pandemii.
Z jednej strony mogłoby to wydawać się
nierozsądne i niebezpieczne, ale firmy
muszą wznowić działalność, bo nie wszyscy żyją z oszczędności i prędzej czy później pieniądze się skończą. W USA szacuje
się, że wskaźnik bezrobocia może poszybować do poziomu 20%, ale nasza gospodarka nie wytrzyma podobnej sytuacji.
„Tarcza 1”, 2, 3 i kolejne nie chronią wystarczająco pracodawców i pracowników
tak jak w innych krajach i konsekwencje
tego mogą być skrajnie negatywne. Liczne
ograniczenia, małe ulgi i choćby uproszczony tryb zwalniania pracowników nie
wróżą nic dobrego. I nie zrównoważą tego
informacje o zwiększonej liczbie przeprowadzanych dziennie testów czy też modlitwy o wypłaszczanie krzywej wzrostu
zachorowań. Nie ma złotego środka na
wyjście z sytuacji, ale podejmowane decyzje i działania powinny być rozważne
i odpowiedzialne.
I tu dochodzimy sedna sprawy i do tytułu
artykułu. Zgodzicie się pewnie, że słowo
rozsądek da się skojarzyć z pandemią, ale
zapytacie co do tego ma hedonizm. A ja
właśnie uważam, że ma i to dużo. I tak
jak zwykle zacznę od definicji mówiącej,
że „hedonizm” [gr. hēdone ‘rozkosz’], to
doktryna etyczna, wg której przyjemność
(rozkosz) jest jedynym lub najwyższym
dobrem, celem i głównym motywem
ludzkiego postępowania. Czy zgodzicie się z tezą, że większość ludzi
postępuje lub stara się postępować w myśl tej doktryny? Jest
to widoczne szczególnie wtedy,
gdy poprawia się jakość życia i zasobność społeczeństwa. W poprzednim

felietonie pisałem, że życie po pandemii
nie będzie już takie jak wcześniej, ale
zdaje się, że wielu ludzi nie wierzy w to
lub nie chce uwierzyć. Do wypłaszczenia
krzywej wzrostu zachorowań potrzeba
„miliardowego nacisku”, a niektórzy już
planują jesienne wyjazdy wypoczynkowe
licząc na cud, który zerwie do lotu stada
samolotów.
Człowiek jest stworzeniem stadnym
i poza małymi wyjątkami ciągnie go do
innych. Przymusowa lub dobrowolna
kwarantanna jest coraz bardziej uciążliwa. I jeśli ktoś ma własny dom i może
chociaż wyjść do ogrodu czy garażu to da
się jakoś wytrzymać. Ale wspólne przebywanie w mieszkaniu, nierzadko małym
i nie przygotowanym do izolacji, budzi
znużenie, zniecierpliwienie, depresję
a z czasem nawet złość i przemoc. Pytanie; jak długo tak można wytrzymać?
Dzięki Internetowi i możliwościom porozumiewania się na odległość wielu
ludzi pracuje zdalnie, rozmawia, organizuje wirtualne spotkania i konferencje.
Ale to, na co większość ludzie czeka jak
na deszcz podczas suszy, to odmrożenie
sytuacji, zgoda na swobodne przemieszczanie się, otwarcie galerii, kin, teatrów
no i możliwość wyjazdu na upragnione
wakacje.
Możemy podyskutować na ile te działania
są rozsądne. Czy mając kilkumiesięczne
doświadczenie w walce, czy może tylko
w unikaniu zakażenia, nauczyliśmy się
jak teraz bezpiecznie żyć? Słyszałem od
wielu osób, że maseczki są niewygodne
lub co gorsza, że przed niczym nie chronią. Po ostatnich zmianach nie musimy
ich już nosić na ulicy, ale czy rzeczywiście nie potrzebujemy już ochrony?

W autobusie, tramwaju, kinie i restauracji nie możemy siedzieć koło siebie, ale
na weselu bawimy się w 50-cio osobowej
grupie. A co będzie, jak ludzie pojadą na
wakacje? Czy kąpiąc się w morzu też trzeba będzie utrzymywać odpowiedni dystans od innych osób?
Niestety przewiduję, że ten atawistyczny pociąg ludzi do zaspakajania swoich
potrzeb, marzeń i dążenia do osiągnięcia
rozkoszy może zwyciężyć zdrowy rozsadek. Wirus jest niestety niewidoczny i nie
można w precyzyjnie sposób zdefiniować
miejsc bezpiecznych i tych niebezpiecznych, grożących zarażeniem. Specjaliści
ostrzegają, że jesienią czeka nas druga
fala zarażeń i choć brzmi to kuriozalnie
bardzo liczą na to, że ta fala nadejdzie.
Tłumaczą to tym, że jeśli jednak to nie nastąpi to trzecia fala dokona niewyobrażalnych spustoszeń.
Co więc nas czeka? Nie wiem i pewnie
nie odpowiedzą też na to pytanie ani karty Tarota ani wujek Google. Jak żyć? Jak
unikać niebezpieczeństwa? Jak wreszcie
wrócić do pracy i odmrozić własny biznes? Zalecam rozsądek, rozsądek i jesz-

PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel
Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji
2013/14, Asystent Koordynatora Strefy
16 ds. Rotary Foundation w kadencjach
2014-2017, Przedstawiciel Prezydenta RI Barry’ego Rassina na Konferencji
Dystryktu 2290 w Lyngdal w Norwegii,
2018 r., Przewodniczący Komitetu Dystryktalnego Rotary Foundation w kadencjach 2017-2019.
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cze raz rozsadek. Pamiętajmy o ochronie,
o procedurach i starajmy się na spokojnie
nabierać rozpędu.
Na koniec chcę dodać trochę optymizmu
i zachęcić Was do udziału w rozwiązaniu małego quizu. Dostałem go o przyjaciela z USA, gdzie quiz ten jest podobno
wykorzystywany w procesie rekrutacji
pracowników. Nie wiem, czy jest on podpowiedzią jak żyć w obecnych czasach,
ale na pewno stymuluje do szukania nietypowych rozwiązań. Puśćcie więc wo-

dze swojej inwencji i odpowiedzcie co
zrobilibyście w opisanej sytuacji. Z góry
przepraszam panie, że tekst jest w wersji
„męskiej” i proszę o zmianę końcówek
podczas czytania.
„Jedziesz samochodem podczas dużej ulewy. Mijasz przystanek, na którym czekają 3
osoby. Jedną z nich jest starsza pani, która
wygląda na potrzebującą pomocy. Drugą
Twój przyjaciel, który pomógł Ci kiedyś
w beznadziejnej sytuacji, i któremu nie
miałeś okazji odwdzięczyć się. Trzecią zaś

piękna dziewczyna, o poznaniu której zawsze marzyłeś. Samochód ma 2 siedzenia
i tylko jedno miejsce wolne. Którą z osób
zabierzesz do samochodu?”
Piszcie lub dzwońcie, bo dla osoby, która
udzieli odpowiedzi zbliżonej do optymalnej przewiduję inspirującą nagrodę. A szukając rozwiązania postępujcie rozważnie.
Na przyjemności przyjdzie czas i musimy
być zdrowi, aby się z nich cieszyć.
Z rotariańskim pozdrowieniem JP

Profesor Marian Filar (1942-2020)

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP – Kosycarz Foto Press

1 czerwca 2020 r. w wieku
77 lat zmarł profesor
Marian Filar, wybitny
prawnik karnista, były
prorektor Uniwersytetu
im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu, w przeszłości
także dziekan Wydziału
Prawa i Administracji
oraz poseł na Sejm
RP. Prezydent Klubu
Rotary Młyniec Drugi
kadencji 2005/2006.
Nietuzinkowy Człowiek
i przyjaciel Rotary.

P

rofesor urodził się 6 października
1942 r. w Krośnie, ukończył tamtejsze
Liceum Ogólnokształcące, a następnie
Pomaturalne Technikum Górnicze
w Krakowie, pracując w kopalniach
węgla kamiennego. Na początku lat
60-tych rozpoczął naukę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika, gdzie
w 1967 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W naszym
mieście odbył aplikację sądową, zaś
doktorat uzyskał w 1972 r., habilitację
w 1977 r., a tytuł profesora w 1988 r.
Od początku lat 90-tych angażował się
w działalność polityczną, był działaczem
Kongresu
Liberalno-Demokratycznego
i Unii Wolności. W latach 1997–2001 wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, a w latach 2007-2011 posłem na Sejm RP.
Profesor Marian Filar aktywny był także
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na polu społecznym. Pełnił m.in. funkcję prezesa
Towarzystwa Miłośników
Torunia. Co dla nas szczególnie istotne – w latach
2005/2006 był Prezydentem Klubu Rotary Młyniec
Drugi. Dał się poznać jako
aktywny Rotarianin, zaangażowany we
współpracę z Niemcami. W 2005 wyróżniony został medalem „100 Years of Rotary”.
„Marian wykładał problemy po ludzku,
jasno tłumaczył zawiłości świata i prawa.

Zajmował się trudnymi, prawniczymi tematami i potrafił o nich ładnie opowiadać.
Szlachectwo zobowiązuje, mawiał o pracy
rotariańskiej. Zasadą tą kierował się także w życiu prywatnym” – wspomina Piotr
Gajdus, Rotarianin zaprzyjaźniony z prof.
Filarem.
Toruń uhonorował Go „katarzynką”
w Piernikowej Alei Gwiazd, którą można
zobaczyć na toruńskiej Starówce. Na zawsze pozostanie w naszych rotariańskich
sercach.
Cześć Jego pamięci,
Rotarianie z RC Młyniec Drugi
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Słownik skrótów
PH Paul Harris, założyciel
Rotary
RIP Prezydent Rotary
International
RIVP Vice Prezydent Rotary
International
RIP Rep Przedstawiciel
Prezydenta Rotary
International
PRIP Były Prezydent Rotary
RID Dyrektor Rotary
International
RIDE Dyrektor Elekt Rotary
International
PRID Były Dyrektor Rotary
International
DG Gubernator Dystryktu
RPG Regionalny
Przedstawiciel Gubernatora
Dystryktu
VDG Wicegubernator
AG Zastępca Gubernatora
(w regionie)
DGE Gubernator Elekt
DGN Gubernator Nominat
DGND Gubernator
Wyznaczony na Nominata
IPDG Gubernator Ubiegłej
Kadencji
PDG Były Gubernator
P Prezydent
IPP Prezydent ubiegłej
kadencji
PE Prezydent Elekt
PP Były Prezydent
DT Trener Dystryktu
PETS Seminarium
Szkoleniowe Prezydentów
Elektów i Zarządów Klubów
The Rotary Foundation
Fundacja Rotary
AF (Share System)
Fundusz Roczny (system
współdzielenia)
PF Fundusz Stały
DDF (Share System)
Dystryktalny Fundusz Celowy
(system współdzielenia)
GG Grant Globalny
DSG Uproszczony Grant
Dystryktu
PHF Odznaka Paula Harrisa
EREY Każdy Rotarianin
Każdego Roku (wnosi wpłaty do
The Rotary Foundation)
DRR - Reprezentant Rotaractu
w Dystrykcie
RAC Rotaract Klub
IAC Interact Klub
ICC Komitet Międzykrajowy
RRFC Regionalny Koordynator
Rotary Foundation
RYLA Akademia Rotary
Szkolenia Młodych Liderów
RYE Rotariańska Wymiana
Młodzieży
YEO Oficer Wymiany
Młodzieży w Dystrykcie
YEP Program Wymiany
Młodzieży
LTEP Program Wymiany
Długoterminowej
STEP Program Wymiany
Krótkoterminowej

Witamy w rodzinie Rotary
Agata
Rewerska

Mateusz
Kuśmierek

adwokat,
wykładowca,
podróżniczka,
członkini Rotary
e-Club Poland

dziennikarz, pisarz,
bloger, członek
Rotary e- Club
Poland

Test 4 pytań
Jednym z najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w biznesie jest
rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora
w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Aluminium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny,
którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak
i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test
4 pytań” został formalnie przyjęty przez Rotary International w 1943 r., a jego autor
został Prezydentem Rotary w kadencji 1954/1955.
W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co
myślimy, mówimy i robimy:

1. Czy to jest prawda?
2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich
zainteresowanych?
3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
4. Czy będzie korzystne dla wszystkich
zainteresowanych?

Rotary w liczbach
Rotary

Rotaract

Interact

Rotary Dystrykt
2231

Członkowie

Członkowie

Członkowie

Członkowie

1 217 616

174 585

337 502

1673

Kluby

Kluby

Kluby

Kluby

36 158

10 529

14 674

80
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