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i Rotaract
Holger Knaack

Prezydent Rotary International

Fot. Samuel Zuder

Jako ktoś, kto z pierwszej ręki zna ogromny potencjał przywódczy
Rotaractorów, zawsze z wielkim wyczekiwaniem wypatruję Światowego tygodnia Rotaractu, który obchodzimy w dniach 8-14 marca.
To właśnie wokół Rotaractorów skupiały się moje trzy tegoroczne
konferencje prezydenckie i byłem bardzo dumny, gdy dwa lata temu
Rada Legislacyjna zrealizowała program “Elevate Rotaract”, który
uczynił kluby Rotaract oficjalnymi członkami Rotary International.
Wcześniej Rada wprowadziła instytucję podwójnego członkostwa,
a zaraz później Zarząd RI postanowił znieść limity wiekowe dla
zainspirowali mnie chęcią do wspólnej pracy. Chciałem zostać Roczłonków Rotaractu.
Ale to dopiero początek naszej wspólnej podróży. Partnerstw nie za- tarianinem, żeby w podobny sposób inspirować Rotaractorów – tewiązuje się biurokracją. Obie strony muszą być otwarte i rozumieć raz i w przyszłości.
wartości, płynące z relacji międzypokoleniowych. Więcej na ten te- Te same relacje sprawiają, że Rotarianie zaczynają sobie zdawać
mat powie Louie De Real, który jest członkiem zarówno Rotaractu, sprawę, iż Rotaractorzy mogą obracać się w innej kulturze, ale łączy nas wspólny cel zjednoczenia ludzi do działania. Wyjątkowy
jak i Rotary.
Wspólne spotkania wirtualne pomogły Rotaractorom przedstawić sposób, w jaki funkcjonuje Rotaract, inspiruje do innowacyjności,
a tym samym pomaga Rotary przystosować się do zmian.
Rotarianom nowe narzędzia, które oferują wyjątkowe
Rotarianie i Rotaractorzy będą wspólnie budować przymożliwości w zakresie współpracy międzyklubowej. Roszłość, więc zacznijmy już dziś.
taractorzy wykorzystywali media społecznościowe do zaDla mnie nie ma różnic pomiędzy klubami Rotary i Rotarządzania projektami do walki z pandemią, walcząc z fake
ract… no, może średnia wieku!
newsami oraz zbierając środki dla potrzebujących, a RotaWielu Rotarian wciąż widzi w Rotaractorach naszą „młorianie wykorzystywali swoje sieci kontaktów i zasoby, podzieżówkę”, ale ja patrzę na nich zupełnie inaczej. Są jedtęgując to wsparcie czy zapewniając zaplecze logistyczne.
nymi z nas. Aby wspólnie osiągnąć sukces, musimy darzyć
Dzięki innowacyjnej formule wirtualnego zaangażo- Louie De Real
się wzajemnym szacunkiem – postrzegać jedni drugich
wania w projekty oraz profesjonalnemu zarządzaniu Rotaract Club of
jako równych sobie. Nie zapominajmy, że Rotaractorzy są
akcjami internetowymi, Rotaractorom udało się za- San Francisco del
Malaya
studentami i młodymi liderami, ale również menedżerami
inspirować Rotarian do tego, aby i oni spróbowali tego Monte
Achievers, Filipiny
czy przedsiębiorcami, którzy potrafią zaplanować i zorgasamego. Pandemia sprawiła, że zdaliśmy sobie sprawę, Rotary Club of
nizować pełnoprawne wydarzenia rotariańskie, m.in. breiż możemy nawiązać kontakt z innymi klubami poprzez San Francisco del
Filipiny
akout sessions w pięciu językach, jak zrobili to w Berlinie
platformy wirtualne, a międzypokoleniowa współpraca Monte,
Prezydent, Pilipinas
w 2014 r.
dowiodła, że Rotary i Rotaract faktycznie doskonale się Rotaract MDIO
Gdy dalej będziemy podążać tą ścieżką – ramię w ramię
uzupełniają – że jesteśmy częściami jednej organizacji Fot. Samuel Zuder
– nie zapominajmy o tym, w czym drzemie prawdziwy
i dążymy do wspólnego celu.
Obie strony dodają coś od siebie. Rotarianie występują w roli men- potencjał Rotary i Rotaractu. Posłuchajmy słów Louiego i już teraz
torów lub partnerów, a Rotaractorzy pokazują, że rozwiązania cy- zacznijmy wspólnie budować naszą przyszłość. Dzięki temu otwofrowe pomagają stawić czoła niektórym ograniczeniom, uprasz- rzymy dla naszej organizacji niezliczone możliwości.
czając tym samym realizację z pozoru trudnych projektów. Tego
rodzaju współpraca i relacje motywują Rotaractorów do wstąpienia w rotariańskie szeregi. Dołączyłem do Rotary, bo Rotarianie
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Światowy
Dzień Ziemi
w ramach naszych rodzin i klubów Cele Zrównoważonego Rozwoju
2030 przyjęte przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Możemy
również wdrażać je do naszych projektów.
Mój klub od samego początku zaangażowany był w inicjatywy
związane z wodą i środowiskiem. Staramy się inspirować Rotarian
i nawiązywać nowe partnerstwa poprzez współpracę, m.in. z organizacjami zajmującymi się zarządzaniem gospodarką wodną czy
Water, Sanitation and Hygiene Rotary Action Group (wasrag.org),
dzięki której Rotary również mogło obradować podczas Światowego
Forum Wody w Brazylii. Omawialiśmy tam, m.in. kwestie radzenia
sobie z katastrofami ekologicznymi, takimi jak pęknięcie tamy na
brazylijskiej Rio Doce w 2015 r.
Holger Knaack Opieka nad naszą planetą to proces stały. Żeby odnieść sukces, muPrezydent Rotary International simy połączyć naszą wiedzę, nasze umiejętności i nasz entuzjazm
– a Rotary robi to naprawdę dobrze. Jako członek ESRAG widzę, jak
nasza praca na rzecz ochrony środowiska uzupełnia się
Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi, który będziemy obz projektami, które dotychczas prowadziliśmy oraz z pozochodzić 22. kwietnia, oferuje nam zupełnie nowe perspekstałymi obszarami działań podstawowych. Rotarianie nie
tywy. Ochrona środowiska dołączyła do obszarów działań
przyglądają się. My działamy. Połączmy siły, aby skuteczpodstawowych w Rotary. Rozwiązania nawet najwięknie wprowadzać zmiany na lepsze.
szych problemów zawsze najpierw wychodzą od jednego
Wsparcie ze strony Fundacji Rotary ukształtuje sposób,
człowieka i możemy zdziałać bardzo wiele jako jednostki,
w jaki wejdziemy w ten nowy rozdział historii. Poprzez
chociażby poprzez zmianę naszych nawyków, np. zmniejgranty dystryktalne i globalne będziemy mogli kontynuszając ilość plastiku czy mądrze korzystając z prądu. Ale Alberto Palombo
ować i rozwijać poprzednie projekty ekologiczne. Nadal
teraz możemy zrobić o wiele więcej – wspólnie.
Rotary Club
będziemy szukać nowych możliwości współpracy w raOchrona środowiska nie jest dla Rotary niczym nowym; of BrasiliaInternational,
mach projektów chroniących środowisko, a już teraz mokluby od dawna zajmowały się sprawami ekologicznymi Brazylia
żemy dostosowywać nasze programy, akcje i wydarzenia
w ramach swoich lokalnych społeczności. Ale zmiana kli- Fot.Samuel Zuder
w taki sposób, aby realizowały założenia nowego obszaru
matu – problem, który dotyka nas wszystkich, bez względziałań podstawowych.
du na stan portfela – zmusza nas do tego, abyśmy jeszcze
bardziej zwarli szeregi i nawiązali współpracę bliższą niż kiedy- Rotaractorzy i uczestnicy programów młodzieżowych oczekują od
kolwiek. Alberto Palombo, Wenezuelczyk, mieszkający w Brazylii Rotary jasnego przekazu oraz przywództwa, za którym pójdą koni jeden z doradców Fundacji Rotary, dzieli się z nami swoimi spo- kretne wizje. Będziemy z nimi współpracować, szukając nowych,
inteligentnych rozwiązań problemów, które z czasem będą zmustrzeżeniami.
Od 30 lat stanowię pomost pomiędzy lokalnymi społecznościami szeni odziedziczyć. Dzięki naszym niezwykłym członkom, sieciom
i organami ustawodawczymi, aby zjednoczyć ich w idei ochrony kontaktów oraz dzięki Fundacji Rotary jesteśmy w stanie działać
środowiska. Bardzo się cieszę, że Rotary podejmuje kroki ku ograni- skutecznie i długofalowo. Wspólnie odkryjemy, jak Rotary otwiera
czeniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko możliwości w zakresie rozszerzenia służby rotariańskiej o ochronę
oraz wyposażeniu społeczności w narzędzia, umożliwiające zrów- naszego wspólnego domu.
noważony rozwój.
Problemy natury ekologicznej występują wszędzie; również tam,
gdzie znajdują się kluby Rotaract, Rotary i Interact. Jako Rotarianie możemy stać się ambasadorami ochrony środowiska, realizując
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Wyzwanie
i szansa
K.R. Ravindran

Przewodniczący Fundacji Rotary

Rok temu Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Gdy
piszę te słowa, koronawirus wciąż szerzy spustoszenie – odbiera życia, niszczy gospodarki. Niewspółmiernie mocniej dotknął
ubogich, pogłębiając stratyfikację społeczną.
Część krajów poradziła sobie lepiej z tą śmiercionośną chorobą,
część gorzej, lecz szybki rozwój badań nad szczepionkami zbliża
nas wielkimi krokami do końca tej nowej rzeczywistości, wypełnionej społeczną izolacją.
Również i ten czarny okres w historii ludzkości stanowi jednak
pewną szansę dla Rotary, gdyż przypomina on, że możemy być
katalizatorami wielkich zmian i nieść pomoc potrzebującym za
sprawą Fundacji Rotary. Przypomina też, że musimy połączyć
siły ponad granicami krajów, aby wspólnie iść naprzód.
Podczas pandemii Covid-19 doświadczyliśmy wielu przejawów
empatii i poświęcenia, przyjaźni, siły ducha i optymizmu. W takich chwilach przypominają mi się sławne słowa Johna F. Kennedy’ego: „Wyraz kryzys po chińsku zapisujemy, wykorzystując dwa
znaki – jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi szansę”.
Dzięki współpracy udało nam się przystosować do nowej rzeczywistości. Troszczyliśmy się o nasze społeczności lokalne
i staliśmy się częścią prawdopodobnie najtrudniejszego projektu w historii ludzkości, polegającego na wyszczepieniu siedmiu
miliardów ludzi.
Nie oznacza to, że odejdziemy od naszego celu eliminacji polio.
Wręcz przeciwnie. Projekt ten nadal pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Dzięki temu, że kontynuujemy szczepienia
przeciwko polio i stale monitorujemy rozwój sytuacji na świecie,
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Ilustracja: Luke Wilson

jesteśmy w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę do walki z Covidem. Wspólnie musimy stawić czoła rosnącemu sceptycyzmowi
w kwestii szczepień oraz fake newsom. To nasze świadectwa staną się kluczowym narzędziem do propagowania szczepionek. Dodawajmy kolejne projekty do ponad 3000 już obecnych w ramach
akcji Rotary Showcase, która promuje działania informacyjne,
dostarczanie odzieży ochronnej oraz wsparcie dla pracowników
ochrony zdrowia, walczących na pierwszej linii frontu.
Arystoteles mawiał, że człowiek jest istotą społeczną i nawet
postawieni w obliczu Covid-19 nie możemy zaprzestać szukać
kontaktu z innymi ludźmi, również w celu niesienia pomocy. Będziecie mogli to zaobserwować w trakcie kilku nadchodzących
miesięcy, gdy Rotarianie będą materializować społeczny aspekt
swego człowieczeństwa poprzez Fundację Rotary, która stale się
zmienia, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Każdy
Rotarianin pełni w tym procesie istotną rolę i przekonacie się, że
niezależnie od tego, w jaki sposób chcecie nieść pomoc i przyczyniać się do długoterminowych zmian, to na pewno nie będziecie
w tym sami.
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Siła
współpracy
K.R. Ravindran

Przewodniczący Fundacji Rotary

– Nie snujcie małych planów – powiedział kiedyś amerykański architekt, Daniel Burnham. – Nie porwą tłumów i pewnie nawet ich
nie zrealizujecie.
Gdy Rotary podąża za radą Burnhama, to właśnie wtedy może najmocniej zabłysnąć. Poczyniliśmy ogromne plany, gdy postanowiliśmy stanąć na froncie w walce z polio, a w ubiegłym roku WHO
ogłosiło region afrykański wolnym od dzikiego szczepu wirus polio.
Rok temu, gdy pojawił się koronawirus, Fundacja Rotary szybko
uruchomiła swoje fundusze i dofinansowała 319 projektów, mających na celu walkę z Covid-19 na kwotę 7,9 miliona dolarów. Do
dzisiaj dofinansowaliśmy kolejnych 317 global grantów na walkę z Covid-19 na kwotę 24,1 milionów, co łącznie pozwoliło nam
przeznaczyć na projekty ponad 32,7 milionów dolarów z wpłat poczynionych przez naszych darczyńców.
Teraz znowu snujemy wielkie plany dzięki programowi global
grantów. Przeznaczymy dwa miliony dolarów na projekt, który
wpisuje się w założenia jednego lub większej liczby rotariańskich
obszarów działalności podstawowej. Powinien on w okresie od
trzech do pięciu lat rozwiązać problem dużej liczby ludzi na dużym obszarze poprzez zastosowanie wymiernego i zrównoważonego podejścia. Wymagane jest też nawiązanie współpracy
z zaangażowanym partnerem, z którym połączy nas wspólny cel.
Pomysł powinien też łatwo przekładać się na realizację w innych
rejonach świata.
Rotary Club of Federal Way z Waszyngtonu też nie snuł małych
planów. Wspólnie z klubami Rotary z Zambii oraz z Malaria
Partners Zambia, realizują projekt, mający na celu wyplewienie
choroby, która dewastuje region. W ramach programu „Partners

for Malaria-Free Zambia” wyszkolili prawie 3000 pracowników
ochrony zdrowia i wolontariuszy, którzy będą w stanie ratować
ludzkie życia. Wyposażyli ich również w niezbędny sprzęt. Celem
jest ograniczenie występowania malarii o 90% w dziesięciu dystryktach dwóch zambijskich prowincji.
Rotarianie pokazali siłę współpracy, nawiązując też partnerstwa
z innymi organizacjami. Połączyli siły z zambijskim Ministerstwem Zdrowia poprzez Narodowe Centrum Walki z Malarią
– dzięki któremu projekt wesprze działania ogólnokrajowe w tej
kwestii. Klubom udało się również nawiązać współpracę z Fundacją Billa i Melindy Gatesów oraz World Vision, które przeznaczyły
znaczne środki na współfinansowanie projektu o wartości ponad
sześciu milionów dolarów.
Te programy z pewnością zainspirują następne, przez co w kolejnych latach będziemy świadkami wielkich zmian. Tworzą one
podwaliny najnowszego rozdziału w historii Rotary, który sprawi,
że zupełnie inaczej spojrzymy na możliwości jednostki w zakresie planowania na dużą skalę oraz który zainspiruje wielkie projekty pomocowe. To rozdział, który Wy – jako członkowie Rotary,
wspierający Fundację – pomagacie napisać.
Ilustracja: Luke Wilson
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Jeszcze
będzie
przepięknie
Janusz Koziński

Gubernator Dystryktu 2231

Podobno kadencja Gubernatora trwa, w praktyce, do kolejnego PETS, gdyż wówczas do gry
wchodzi Gubernator Elekt szkoląc swoją drużynę oficerów i zatwierdzając budżet na swoją
kadencję. Powoli oczy wszystkich kierują się
na nowego Gubernatora i na to jak przygotowuje się do objęcia tej odpowiedzialnej funkcji
w nowej kadencji. Może DGE Wojtkowi Wrzecionkowskiemu poszczęści się bardziej niż
mnie, któremu koronawirus zdominował cały
rok pracy. Życzę Wojtkowi, żeby to się jak najszybciej zmieniło, bo wszyscy bardzo potrzebujemy powrotu do normalności.
Zmieniliśmy się w E-Dystrykt i E-Kluby
i wszystkie nasze poczynania odbywały się
w trybie online na dostępnych platformach
komunikacyjnych. Konsekwencje tego odczuwaliśmy dotkliwie, będąc zmuszeniu do weryfikacji planów, programów i innych zamierzeń. Musieliśmy odwołać wakacje dla dzieci
z Ukrainy, zawieszony został Program Wymiany Młodzieży i ani razu, nie udało nam się
spotkać bezpośrednio na naszych corocznych
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wydarzeniach dystryktalnych. Obawiam się,
że skutki pandemii COVID-19 będziemy jeszcze długo odczuwali w Klubach, Dystrykcie
i w całym Rotary.
Jednak pozytywy zaistniałej sytuacji były i
są nadal. Wykazaliśmy się dużą zdolnością
adaptacji do nowych warunków i bardzo
szybko zmieniającego się otoczenia. Utrzymaliśmy integralność i otwartość naszej
organizacji, co widać po stanie członkostwa
w Dystrykcie. To mnie bardzo cieszy. Poprawie uległy nasze finanse. Mniej wydatków to
więcej oszczędności. Rośnie nadwyżka budżetowa Dystryktu. Pojawia się pytanie jak
ją mądrze wykorzystać i zagospodarować.
Ale o tym muszą zadecydować same Kluby
– im szybciej tym lepiej. Może już na najbliższym walnym zgromadzeniu?
Nadchodzi wiosna, czas nadziei i oczekiwanych zmian. Rotarianie to przecież urodzeni
optymiści i jestem pewien, że „…jeszcze będzie
przepięknie, jeszcze będzie normalnie…”.
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Spis treści

Kochani,

witam Was bardzo ciepło
i wiosennie. W bieżącym numerze zapraszamy do relacji
z ekowyzwania, w którym
wzięło udział osiem klubów
Rotaract i osiem klubów Rotary. Dzięki tej, trwającej
tydzień akcji, wspólnymi
siłami udało nam się zaoszczędzić ok. 3760 kWh enerDorota Wcisła
gii, 655 butelek plastikowych
Redaktor naczelna
i ponad 3 003 750 litrów
wody. To niesamowity wynik. W tym wydaniu znajdziecie
także wiele informacji z życia klubów oraz wywiad z polskim
przedsiębiorcą i filantropem Arturem Czepczyńskim, współzałożycielem Czepczyński Family Foundation, na temat m.
in. wspólnej realizacji projektów edukacyjnych, wartości jakie
niesie za sobą rodzina, filantropii, biznesu i realizacji marzeń.
Życzę miłej lektury
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5. Siła współpracy, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary K. R. Ravindran,
Rotary Club of Colombo, Sri Lanka
6. Słowo wstępne Gubernatora D2231 Rotary International, DG Janusz
Koziński, RC Warszawa
7. Słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
ROTARY NA ŚWIECIE
8. Ludzie czynu na całym świecie, Brad Webber, Rotary International
10. Plan działań, Działanie na szerszą skalę
12. Plan działań, Poprawa efektywności naszych działań
14. Wirtualna Konwencja, Hank Sartin, Rotary International
14. Dlaczego warto dbać o markę Rotary? Liz Thiam, Rotary International
15. Uganda prosi o pomoc
ROTARY W DYSTRYKCIE
16. Marek Wcisło Gubernatorem Nominatem
17. Drobne kroki ku wielkim zmianom, Rafał Tondera, RC Warszawa Józefów,
RAC Warszawa
Z ŻYCIA KLUBÓW
19. Posprzątali świat, Rafał Mikołajewski, RC Inowrocław
19. Rotarianie nagrodzeni, Stanisław Dąbrowski, RC Lublin Centrum
20. Czy Rotary naprawdę otwiera możliwości? Robert Tondera, RC Warszawa
Józefów
21. Nagroda za pięć dróg służby, Barbara Cegielska- Jackowska, RC Świnoujście
21. Jubileusz i diamenty w Janowie Lubelskim, Antoni Florczak, RC Janów
Lubelski
22. XIV Centrum Dialogu, Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
22. Promują młode talenty, Krzysztof Brogowski, RC Lublin Centrum
22. W trosce o lokalną społeczność, PDG Jerzy Korczyński, RC Łódź
23. Rotarianie motocykliści dla projektu Hands On, Bendt Haverberg, RC Sopot
International
23. Szansa na stypendium, Rotary Peace Fellowship, Michał Skup, RC Warszawa
Fryderyk Chopin
24. Uczę się, gdy mam na czym, Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
24. XX Wigilia Wielu Narodów, RC Wrocław
24. Prelekcja o koronawirusie, Janusz Babicz, RC Lublin Centrum
25. Pomogli bezdomnym, Krystyna Wilczyńska, RC Puławy
25. Akcja paczka, RC Ziębice
25. Sprawili radość dzieciom, Piotr Figurski, RC Bydgoszcz Stare Miasto
26. Opowieść prawie jak z bajki, Jerzy Liberadzki, RC Zamość
27. Zostań bohaterem Pegasusa, Bartłomiej Jarkiewicz, RC Warszawa Żoliborz
27. III Żeglarskie Regaty Charytatywne, Rafał Sosnowski, RC Gdańsk Centrum
NASZA ROZMOWA
28. Moje małe marzenia, wywiad z Arturem Czepczyńskim, Dorota Wcisła,
RC Elbląg Centrum
ROTARACT
31. Psiarze kontra kociarze, Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa
Józefów
31. Rotaract świętuje urodziny, Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa
Jozefów
FELIETON
32. Moje 3 grosze, Świat po pandemii (2), PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel
wspomnienie
33. Wspomnienie prof. Romana Banaszewskiego, Przyjaciele z RC Kraków Wawel
AKTUALNOŚCI
35. Kalendarium
35. Rotary w liczbach
35. Słownik skrótów
35. Test 4 pytań
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad Webber

Honduras

Stany Zjednoczone

Gdy pierwszych pięć klubów rotariańskich
– z Chicago, San Francisco, Oakland,
Seattle i Los Angeles – postanowiło
organizować wspólne spotkania na
Zoomie, zainspirowało to ich członków
do realizowania wspólnych projektów.
Dyskutowali na temat problemów
i wyzwań, z jakimi mierzą się ich lokalne
społeczności. – Właśnie wtedy narodził
się pomysł, aby skupić się na pomocy
osobom bezdomnym – mówi Erik Cempel,
Prezydent Rotary Club of Chicago.
Kluby przekazały potrzebującym ze
swoich miast 10 tysięcy zestawów
higienicznych. Matthew Ball, Prezydent
Rotary Club of Los Angeles i specjalista ds.
PR-u Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich, zaangażował
parafian do rozdysponowania zestawów
pomiędzy lokalne kluby Rotary i komórki
Armii Zbawienia, aby te rozdawały je
potrzebującym. W zestawach znajdowały
się szczoteczka do zębów, myjka, mydło
i grzebień, a każdy klub Rotary uzupełnił
je również o informacje nt. lokalnych
punktów pomocy społecznej oraz
skarpetki, płyny do dezynfekcji rąk czy
maseczki. – Umieściliśmy w nich także
wiadomości z pozytywnym przekazem
– przypomina Ball, a Cempel dodaje: –
Zestawy stanowią formę pomocy, ale są
też katalizatorem dla osób bezdomnych,
który pomoże im trafić do większej liczby
źródeł potencjalnych środków.
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568 000

Amerykanów żyło
bez dachu nad głową
w styczniu 2019 r.

Rotary Club of Choloma może się
pochwalić naprawdę spektakularnymi
projektami. W ramach wyzwania WASH
klub zainstalował w ośmiu szkołach
toalety i wsparł program edukacji
o higienie. Zaopatrzył również lokalną
społeczność w oczyszczalnię i poprowadził
program Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA). Członkowie klubu udzielali się też
w akcjach pomocowych po huraganach
Eta i Iota, ale lokalnie RC of Choloma
jest prawdopodobnie najbardziej znany
z… wypełnionych cukierkami piñat. Od
momentu czarteru 13 lat temu klub co
roku przekazuje z okazji narodowego
Dnia Dziecka, który obchodzony jest
w Hondurasie 10. września, 60 piñat
domom dziecka, szkołom i przedszkolom.
Część z nich jest kupowana w sklepach,
a część – własnoręcznie wykonywana
przez Rotarian i ich przyjaciół podczas
popołudniowych spotkań. – Przekazujemy
je dzieciom, które nie mają z kim spędzić
Dnia Dziecka – mówi członkini klubu,
Margarita Ochoa de Canales. W 2020 r.
piñaty zostały przekazane domom dziecka
w Ticamayi oraz w stolicy Hondurasu,
Tegucigalpie.
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4,93 mld

Niemcy

Przez ponad 12 lat coroczne aukcje
charytatywne Rotary Club of MünchenInternational zgromadziły ponad pół
miliona dolarów na akcje, m.in. zapewnienia
podstawowej edukacji w Indiach,
Rotariańską Wymianę Młodzieżową
oraz wsparcie młodych niemieckich
muzyków. Ostatnia aukcja w 2019 r.
zasiliła klub kwotą ok. 100 tys. dolarów,
a zyski z następnej – zaplanowanej na
kwiecień 2020 r. – wesprą osoby bezdomne
z Monachium i Mediolanu, które ucierpiały
z powodu pandemii Covid-19.

dolarów to szacowany
wkład BTS w koreańską
gospodarkę w 2018 r.

Filipiny

Uganda

Kabale – miasto znajdujące się na obszarze
„afrykańskiej Szwajcarii”, nazwanej tak
przez wzgląd na górzyste tereny – jest
prawdziwym magnesem na turystów,
którzy chętnie przyjeżdżają tam, aby
podziwiać rzadki gatunek goryli górskich
w pobliskim Parku Narodowym Bwindi.
W 1999 r. bojówki odpowiedzialne za
ludobójstwo w Rwandzie zamordowały
tam ośmiu turystów i czworo ugandyjskich
przewodników. Elizabeth Garland –
Amerykanka, której udało się przeżyć atak
– od 20 lat współpracuje z Rotary Club of
Kabale w ramach stypendium ku pamięci
strażnika parku poległego w zamachu.
Do 2020 r. stypendium im. Paula Wagaby
przyznano ponad 100 studentom. –
Każdego roku klub przeprowadza nabór,
aby dotrzeć do młodzieży z niezamożnych
rodzin, mieszkających w okolicach
Nieprzeniknionego Lasu Bwindi – wyjaśnia

Jimmy Musiime, członek klubu. – Każdego
roku wybieramy dwie osoby, które
otrzymują stypendium uniwersyteckie
i trzy, które aplikują do kolegiów
nauczycielskich. Wdzięczni absolwenci
założyli nawet stowarzyszenie, które
zajmuje się zbiórką datków na stypendium
– dodaje Musiime.

1 na 4

Ugandyjczyków
rozpoczyna naukę
w szkole średniej

Wysłuchawszy apelu od dość
niespodziewanej grupy filantropów
– fanów największego zespołu
k-popowego BTS – Rotaract
Club of Tugon Rescue pomógł
dostarczyć żywność kierowcom
Jeepneyów, tradycyjnego filipińskiego
środka komunikacji, którzy musieli
zamknąć swoje biznesy z powodu
pandemii. Za radą Rotaractorki Clery
Clemente klub skontaktował się z lokalną
odnogą fanklubu BTS o nazwie ARMY
Bayanihan (Adorable Representative
M.C. for Youth). – Odezwaliśmy się do
nich w sprawie zbiórki środków, którą
organizowali – wyjaśnia Edwin Basa,
Prezydent klubu Rotaract.
Członkowie klubu wsparli fanów
w zakresie logistyki. 21 Rotaractorów
zapakowało i rozdystrybuowało 20
września ponad 2,2 ton ryżu i batatów
pomiędzy 100 kierowców Jeepneyów
w stolicy Filipin, Manili. Kolejne edycje –
w październiku i listopadzie – pomogły
dostarczyć żywność 210 kierowcom
taksówek rowerowych i trzem domom
opieki, w których przebywa 450
seniorów. – Nasz klub sponsorujący
Rotary Club of Sampaloc wsparł nas
finansowo i organizacyjnie – mówi
Basa. – Rotaractorzy wierzą, że jesteśmy
wspólnie odpowiedzialni za pomoc
społeczeństwu w najbardziej naglących
kwestiach.
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PLAN
DZIAŁAŃ

NASZ PRIORYTET

DZIAŁANIE
NA SZERSZĄ
SKALĘ
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Otwarci na wszystkich liderów
Ludzi Czynu można znaleźć w każdej społeczności, lecz mimo że Rotary składa się
z liderów, którzy stają na czele zmian, to tylko 35% ankietowanych* postrzega
Rotary jako organizację właśnie dla nich. To za mało.
Musimy stać się bardziej otwartą platformą dla ludzi, którzy chcą nawiązywać nowe
kontakty, rozwijać się i stawać prekursorami zmian. Szukajmy nowych partnerów
wśród organizacji, które aktywnie działają dla lokalnych i globalnych społeczności.
Przedstawmy im nasze wartości i pomóżmy nowym ludziom trafić do Rotary.

Co możemy zrobić:
Opracować modele współpracy, dostosowane do różnych odbiorców
Oferować elastyczne okazje do angażowania się w projekt
Wspierać Wspólnoty rotariańskie (Fellowships), aby wzmocnić
nasze globalne więzi
Aktualizować media społecznościowe i metody komunikacji zewnętrznej

Co może zrobić Twój klub:

UDOSTĘPNIAĆ
historie Ludzi Czynu
(odwiedźcie Brand Centre
na My Rotary)

ZACHĘCAĆ
do zakładania klubów i oferowania
członkostw w innowacyjnych formułach

NAWIĄZAĆ KONTAKT
z nowymi społecznościami w poszukiwaniu
członków lub partnerów

AKTUALIZOWAĆ
waszą stronę internetową
i media społecznościowe
*światowe badanie
opinii publicznej
z 2015 r.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapoznaj się z pełną treścią Planu Działań na rotary.org/actionplan

OTO NASZ
PLAN
DZIAŁAŃ

NASZ PRIORYTET

POPRAWA
EFEKTYWNOŚCI
NASZYCH
DZIAŁAŃ

Pewnie przez świat napędzany informacją
Wszyscy chcemy, aby Rotary pozostawiało po sobie widoczne zmiany. Ale jeśli nie
będziemy w stanie wskazać konkretnych efektów naszych działań, trudno będzie
nam zainteresować członkostwem potencjalnych członków. A jeszcze trudniej
będzie udoskonalać nasze projekty w taki sposób, aby realnie wpływały na świat.
Możemy w pełni wykorzystać nasz potencjał poprzez zdobywanie wiedzy w zakresie
zbierania i analizy danych. Dzięki niej będziemy w stanie wywnioskować, które
projekty mają pozytywny wpływ na społeczeństwo, a które wymagają drobnych
poprawek. Opierając się na doświadczeniu zdobytym dzięki naszym działaniom,
mającym na celu eliminację polio, możemy zaaplikować zastosowane przy nich
wzorce, aby projekty z dużym potencjałem mogły przyczynić się do wprowadzania
długoterminowych zmian na lepsze.

Co możemy zrobić:
Wykorzystać technologię, aby nawiązać znajomości i stworzyć nowe
możliwości udziału w projektach
Przekierować środki i starania ku najefektywniejszym programom
Stworzyć odpowiednią infrastrukturę oraz opracować metodykę, które
ułatwią przedstawienie wymiernych efektów projektów

Co może zrobić Twój klub:
SKUPIĆ
SIĘ
na kwestiach i projektach
najbliższych Waszej lokalnej
społeczności

ZEBRAĆ
dane sprzed i po realizacji projektu

DZIELIĆ SIĘ
historiami na temat wymiernych zmian,
których dokonujecie

ZAANGAŻOWAĆ SIĘ
w sukcesywne udoskonalanie
prowadzonych projektów

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapoznaj się z pełną treścią Planu Działań na rotary.org/actionplan
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Dlaczego warto dbać o markę Rotary?

Wizyta Prezydenta Rotary International
Raviego Ravindrana w Polsce podczas kadencji
PDG Barbary Pawlisz. Prezydent otwiera book
stop z logo Rotary na molo w Sopocie

Fot. z arch. PDG Barbary Pawlisz

W

Rotary pracuję jako specjalistka ds.
brandingu, więc koła zębate RI widzę na każdym kroku. Można powiedzieć,
że stanowi to swoiste ryzyko zawodowe.
Nawet moje dzieci potrafią je wypatrzeć
podczas wspólnych wycieczek. Dlatego też
nie umknęło mojej uwadze również i to,
w jaki sposób logo Rotary zostało wykorzystane w ubiegłym roku podczas jednego
z lokalnych wydarzeń w moim rodzinnym
mieście.
Bardzo się ucieszyłam, gdy zobaczyłam
logo klubu na banerze, który witał wszystkich uczestników, ale potem zobaczyłam
inny baner, na którym koło zębate Rotary
zostało przedstawione w formie naleśnika. W jednym z namiotów znalazłam inny
baner, na którym widniało stare logo naszej organizacji – to samo, które pojawiało
się również na koszulkach organizatorów.
Podczas wydarzenia mieliśmy aż pięć okazji promocji klubu, a do każdej z nich wykorzystano inne logo. Byłam w szoku.
Dlaczego?
Niewłaściwe wykorzystanie logo może
wywołać w osobach postronnych dezorientację i sprawić, że do samej organizacji podejdą nieco podejrzliwie. W okresie
świątecznym w 2012 r. Coca-Cola wypuściła na rynek serię białych puszek z misiami polarnymi, które zastąpiły ich kultowy
czerwony design. Szybko musieli je jednak
wycofać, gdyż projekt okazał się mylący dla
klientów i sprzedawców. Puszki za bardzo

przypominały Colę Light, co wywołało niezadowolenie wśród konsumentów.
To tylko jeden przykład, który ukazuje
konsekwencję zmiany logo. Zmiana koloru puszki zdenerwowała opinię publiczną.
Ludzie stracili zaufanie do produktu, co
wpłynęło na całą markę.
Wyobraźcie sobie teraz, że każdy klub Rotary, Rotaract i Interact ma inne logo. Skąd
ludzie mają wiedzieć, któremu z nich mogą
zaufać? Do którego powinni dołączyć? Na
czyje ręce składać darowizny?
Gdy klub zmienia logo Rotary – na przykład przedstawiając je w formie naleśnika,
zmieniając czcionkę, dodając kolory – cała
marka organizacji ulega osłabieniu. Podobne działania mogą negatywnie wpły-

nąć na skuteczność pozyskiwania nowych
członków czy wolontariuszy, nawiązywania kontaktów z potencjalnymi darczyńcami lub partnerami. Stare logo pokazuje,
że marka jest przestarzała, a brak konsekwencji w kreowaniu wizerunku wysyła
mylny przekaz, który może zdezorientować odbiorców.
Badania wykazały, że konsekwencja w stosowaniu znaków firmowych pomaga budować zaufanie do marki i poszerza jej
zasięgi. Czy właśnie nie do tego dążymy by
być zaufaną marką wśród naszych społeczności?
W nadchodzącym roku skupimy się na
szkoleniach w zakresie kreowania wizerunku oraz prawidłowego korzystania
z logo Rotary. Chcemy wam pomóc tworzyć silną markę naszej organizacji, bo silne Rotary – czyli takie, które jest rozpoznawalne, godne zaufania i zunifikowane – ma
o wiele większą szansę dotarcia do nowych
członków, wolontariuszy i partnerów. [---]
Możesz pomóc, analizując logo swojego
klubu. Czy znajduje się w nim nazwa klubu
i koło zębate Rotary? Czy korzystasz z właściwej palety kolorów? Czy koło zębate
jest widoczne i czy nie zakrywają go inne
grafiki lub elementy projektu? Jeśli tak nie
jest, to najwyższy czas zaktualizować logo.
Jest to bardzo proste. Zacznij od wejścia na
stronę Brand Centre.
Liz Thiam, spec. ds. brandingu Rotary
International

Światowa Konwencja Rotary International 2021

Jeśli życie rzuca ci kłody pod nogi… otwórz tartak!
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Niezależnie od tego, gdzie jesteście, w czerwcu
będziecie mogli uczestniczyć w Wirtualnej
Konwencji Rotary International

Fot. Rotary International

W

czerwcu ubiegłego roku Rotary
zorganizowało pierwszą konferencję wirtualną, która zakończyła się wielkim sukcesem. Przez tydzień ponad 60 000
osób uczestniczyło w warsztatach, a ponad
75 000 oglądało relacje z przynajmniej
jednej sesji ogólnej – wszystkie transmitowane były na YouTubie w ośmiu językach.
Poszerzyliśmy również pulę breakout sessions – do tego stopnia, że niektóre wydarzenia odbyły się nawet w lipcu! Światowa
Konwencja RI rozpoczęła się w drugiej
połowie czerwca i tylko wtedy na konto
Fundacji Rotary wpłynął prawie jeden milion dolarów. Rotary potrafiło dostosować
się do zaistniałej sytuacji, dzięki czemu
udało nam się zaangażować większą liczbę
członków niż kiedykolwiek.

W styczniu Zarząd RI podjął trudną, lecz
rozsądną decyzję o tym, aby Światowa
Konwencja RI 2021 również odbyła się
w formule wirtualnej. – Jako organizacja,
która stoi na czele walki z polio i innymi
chorobami, mamy pewne obowiązki w zakresie zmniejszania zagrożenia związane-

go z Covid-19 – mówi John Hewko, Sekretarz Generalny RI.
Na decyzję wpłynął oczywiście kryzys, jakiemu stawiamy obecnie czoła, ale Rotary
pragnie wykorzystać tę sytuację i dać szansę
uczestnictwa w Wirtualnej Światowej Konwencji Rotary 2021 w dniach 12-16 czerwca
tym Rotarianom, którzy nie mogliby się pojawić na niej osobiście. Przygotowujemy to
wydarzenie w taki sposób, aby zaoferować
uczestnikom z całego świata nowe możliwości zaangażowania się. Niezależnie od tego,
gdzie się znajdujecie, w czerwcu będziecie
mogli uczestniczyć w Wirtualnej Światowej
Konwencji Rotary International.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej nt.
wirtualnej Konwencji, wejdź na
convention.rotary.org.
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o PDG Łukasza Grochowskiego, który w bieżącej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Służby
Międzynarodowej w naszym Dystrykcie,
wpłynął list od Gubernatora Dystryktu
Kanungu w Ugandzie z prośbą o poinformowanie naszych klubów o trudnej
sytuacji i rozważnie możliwości pomocy
dzieciom ze Szkoły Miłosierdzia Bożego
w Kanungu.
Odsetek ugandyjskich dzieci, które rezygnują z nauki, jest zatrważająco wysoki.
Głównym powodem tego zjawiska jest
brak możliwości zapewnienia uczniom
posiłku w szkole oraz trudna sytuacja
finansowa rodzin, które nie mogą zaopatrzyć swoich pociech w pomoce naukowe
i mundurki, mimo że edukacja w Ugandzie jest darmowa. Jego skutkiem są natomiast, m.in. duży odsetek nastoletnich
ciąż i wczesnych ślubów oraz wysoka
przestępczość. Młodzież, która jest zmuszona zrezygnować z edukacji, jest też
częściej narażona na przemoc domową
oraz na pogorszony stan zdrowia – zarówno wśród młodych matek, jak i ich dzieci.
W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się
dzieci osierocone lub z ubogich domów.
Średnio jedno na każde 20 dzieci w wieku szkolnym nigdy nie poszło do szkoły,
a 60% z tych, które rozpoczęły naukę,
musi z niej zrezygnować przed ukończeniem obowiązkowych siedmiu klas.
Dystrykt Kanungu to jeden z biedniejszych regionów Ugandy, który nie otrzymuje odpowiedniej pomocy od lokalnego
rządu w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Dzieci w wieku szkolnym nie mogą
rozpocząć edukacji, ponieważ pochodzą
z ubogich rodzin lub są sierotami i nie stać
ich na wydatki związane z rozpoczęciem
nauki w szkole. Jakość nauczania również
jest niska z uwagi na przepełnione klasy,
brak podręczników, pomocy naukowych
i posiłków dla uczniów, niewłaściwą politykę samorządów, niską motywację wśród
nauczycieli i brak kontroli nad ich pracą
oraz przez ograniczone struktury szkolne.
Szkoła Miłosierdzia Bożego w Kanungu
(Uganda) ma już pięć lat i powstała jako
odpowiedź na potrzebę zagwarantowania
dzieciom dostępu do edukacji. Znajduje
się w Kanungu, graniczącym z Demokratyczną Republiką Konga i oddalona jest
o 380 km od stolicy Ugandy, Kampali oraz
o 70 km od miasteczka Kabale. W szkole
uczy się 198 uczniów, od przedszkola do
klasy szóstej. Lokalna społeczność stara

Rodzice z dziećmi w Szkole Miłosierdzia Bożego w Ugandzie.
W tle tymczasowe sale lekcyjne wykonane z drewna

się z całych sił, aby wyżyć z niewielkich
działek rolnych. Większość gospodarstw
musi się utrzymać za jednego dolara
dziennie. Tutejsze rodziny liczą ok. sześciu członków, a jedna kobieta rodzi średnio ponad siedmioro dzieci.
Chcemy zapewnić potrzebującym dzieciom obiady w szkołach, mundurki oraz
inne podstawowe przybory szkolne.
W zależności od możliwości finansowych
rodzin lub opiekunów, pobieramy opłatę
w wysokości od 10 do 20 dolarów za semestr (trzy miesiące), aby pokryć koszty
pobytu dziecka w szkole. Jeśli rodzice nie
są w stanie zgromadzić takich środków,
prosimy ich o wykonywanie drobnych

Fot. z arch. Szkoły Miłosierdzia Bożego w Ugandzie

D

Uganda prosi o pomoc

prac na terenie szkoły. Część z nich jest
jednak nosicielami wirusa HIV, są więc
zbyt słabi, aby wykonywać prace fizyczne.
Zrzeszyliśmy również rodziców, dla
których organizujemy szkolenia na temat planowania rodziny, praw człowieka, zrównoważonego rolnictwa, higieny
osobistej, macierzyństwa i opieki nad
dziećmi, zarządzania środowiskiem oraz
możliwości pozyskania funduszy. Dzięki
finansowaniu pomożemy im zapoczątkować projekty, które będą stanowić dla
nich dodatkowe źródło dochodu, takie
jak hodowla trzody chlewnej, drobiu,
uprawa warzyw, kwiatów i grzybów czy
krawiectwo.

Apel o pomoc:
Dzieci nadal uczęszczają do
tymczasowych klas zbudowanych
ze ścinków drewnianych; brakuje im
mebli i podręczników.
Obecne potrzeby to:
1. Instalacja paneli słonecznych
2. Budowa pomieszczeń – klas
3. Budowa toalet
4. Zapewnienie dzieciom opieki
zdrowotnej
5. Budowa bloku administracyjnego
6. Dostarczenie materiałów
dydaktycznych
7. Budowa dormitorium
8. Wsparcie programu dożywiania
uczniów
9. Zakup mebli szkolnych
10. Opłacenie personelu
11. Opłacenie ubezpieczenia
zdrowotnego dzieci
12. Podłączenie kanalizacji
Połączmy siły i zapewnijmy dzieciom
dostęp do edukacji na wysokim
poziomie. Możemy to zrobić poprzez:

1. Sponsorowanie dziecka ($150 rocznie)
2. Przekazanie artykułów szkolnobiurowych
3. Przekazanie nowych lub używanych
ubrań i obuwia
4. Przekazanie mundurków
5. Przekazanie zabawek, np. lalek,
zjeżdżalni itp.
6. Budowę klas i innych pomieszczeń
7. Zapewnienie pomocy
dydaktycznych
8. Opłacenie nauczycieli lub
pozostałego personelu
9. Przekazanie żywności na program
dożywiania uczniów
10. Wsparcie opieki pediatrycznej
11. Przekazanie komputerów itp.
12. Darowizny finansowe
John Bosco Agaba
Past Prezydent Rotary Club of
Kabale, RID 9211
E-mail agabajb@gmail.com
Tel/WhatsApp: +256772825293
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Marek Wcisło Gubernatorem
Nominatem

J

Serdecznie gratulujemy Marku. Poniżej
biogram nowego Gubernatora Nominata.
Marek Maria Wcisło – urodzony w Krakowie 12 października 1948 r, absolwent
II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica- wydziału Metali
Nieżelaznych. Doktor Nauk Technicznych, dysertacja w temacie metalurgii
cynku i ołowiu.
Żonaty od 1976 r. z Ewą z d. Garda, ojciec
Marty (1980), dziadek Klaudii (2001)
i Maksymiliana (2008). Od 1976 roku projektant na państwowej posadzie a od 1991
współwłaściciel i wiceprezes Zarządu
Biura Projektów „Biprowumet” Sp. z .o.o.
w Krakowie.
Uhonorowany w 2008 roku Nagrodą
Ministra Gospodarki za projekt „Galwanizernia z oczyszczalnią ścieków z zamkniętymi procesami technologicznymi”
dla WSK Świdnik, a w 2012 odznaczony
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę
Zawodową, nadanym przez Prezydenta
RP. W latach 1980/81 przewodniczący
NSZZ Solidarność w Biprowumet.
Współtwórca i radny Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały m. Krakowa i jej wiceprzewodniczący w latach 1991 – 1997.
Członek grupy inicjatywnej, a następnie
w 1997 r. członek czarterowy RC Kraków Wawel. Prezydent klubu w kadencji 2003/2004, asystent Gubernatora
w latach 2004/2006 oraz 2018/2019.
Mottem przewodnim w tych latach była
głębsza integracja i budowanie synergii
działań klubów regionu Małopolski. Posiadacz podwójnej odznaki Paul Harris
Recognition. Przewodniczący Komitetów ds. organizacji rocznic X i XX-lecia
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Nowo wybrany Gubernator Nominat Marek Wcisło, RC Kraków Wawel

istnienia klubu oraz Konferencji Dystryktu 2230 w Krakowie w 2014 roku.
Członek Zarządu RC Kraków Wawel –
Mistrz Ceremonii.
Od 2009 roku z ramienia klubu stale nadzoruje i realizuje sztandarowy projekt
klubu związany z opieką nad wychowankami Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini k/
Krzeszowic. Inicjator i osoba kierująca
wieloma projektami klubowymi, m.in.
zrealizowanego w 2018 roku projektu
zakupu i przekazania profesjonalnego
skanera firmy Zeutchel dla Biblioteki
Narodowej Uniwersytetu we Lwowie,
przeznaczonego do rozpoczęcia digitalizacji 3,5 mln zbioru woluminów tej placówki. W projekcie uczestniczyło 10 klubów Rotary z Polski, Ukrainy, Niemiec
i Włoch.
Wśród innych zrealizowanych projektów jest zalążek Skweru Rotariańskiego
u podnóża Wawelu, na którym zostały
zasadzone 2 drzewa – jedno z nich upamiętniające przyjaźń polsko-niemiecką
klubów RC Kraków Wawel i RC Idar
-Oberstein i drugie – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Stanowią

Fot. z arch. DGN Marka Wcisło

ak poinformował Gubernator Dystryktu 2231 Polska Janusz Koziński, decyzją Komitetu Nominacyjnego
Dystryktu 2231 Rotary International
Gubernatorem Nominatem na kadencję 2023/2024 została Marek Wcisło
z RC Kraków Wawel, który swoją służbę
gubernatorską rozpocznie 1 lipca 2023
roku.

one trwałe pomniki przyrody, a u ich stóp
na marmurowych obeliskach znajdują się
stosowne opisy i znaki Rotary.
Członek Europejskiego Komitetu ISFR
(International Ski Fellowship of Rotarians) od 2010 roku. Aktywny narciarz
(medale wszystkich barw w mistrzostwach świata Rotarian) i koszykarz. Podczas pobytu w USA w latach 80-tych prawy pomocnik drużyny Bridgeport White
Eagles, wicemistrza stanu Connecticut.
Poza sportem pasjonuje się muzyką, historią i geografią oraz podróżami, od 1997
r. członek National Geographic Society.
W roku 2019 podjął się kierowania Tymczasowym Komitetem Organizacyjnym
związanym z ubieganiem się Krakowa
o organizację Konwencji Rotary International w roku 2026. Profesjonalnie opracowana oferta Dystryktu 2231, wykonana
bez konieczności finansowania z puli dystryktu (poza kosztami wysyłki do Evanston), uplasowała nas na tzw. „krótkiej liście” konkurując z Manilą, stolicą Filipin.
Na podst. materiałów własnych DGN
Marka Wcisło opracowała Dorota
Wcisła

Fot. z arch. Jagody Zmarz, RAC Kraków Wawel

Jagoda – nasza dystryktalna specjalistka od Zero Waste
– przygotowała specjalny ekoporadnik

Drobne kroki
ku wielkim zmianom
W

arszawę od Berlina dzieli ok. 570
km. Wyobraźcie sobie, że polskie kluby Rotaract i Rotary w tydzień
zaoszczędziły właśnie tyle kilometrów
plastiku. Niezły wynik, prawda? Tylko że
w rzeczywistości udało nam się zaoszczędzić go o wiele więcej. Czy słyszeliście o ogólnopolskim projekcie: „Drobne
kroki ku wielkim zmianom”?
Marzec jest wyjątkowym miesiącem
w Rotary – to oficjalny miesiąc czystej
wody i kanalizacji, a kluby Rotaract
z całego świata właśnie wtedy obchodzą Światowy Tydzień Rotaractu. Tegoroczny marzec był jednak szczególny
z jeszcze jednego powodu. W tej kadencji
Rotary International poszerzyło pulę obszarów działań podstawowych o ochronę
środowiska.

kroki”) mogą mieć ogromny wpływ na
otaczający nas świat („wielkie zmiany”).
Wystarczy tylko stawiać je wspólnie.
Zainspirował nas projekt ekowyzwania niemieckiego Rotaractu z Dystryktu
1920, ale postanowiliśmy dorzucić do
niego swoje trzy grosze. Przygotowaliśmy listę 19 prostych czynności, które
sprawiają, że zużywamy mniej wody
i energii oraz produkujemy mniej śmieci.
Były to, m.in. picie wody z kranu zamiast
kupowania wody w butelkach, nastawianie prania w trybie eko czy sięganie po

książkę zamiast oglądania serialu. Proste, prawda? A zaoszczędzoną wodę liczyliśmy w milionach litrów.

Szesnaścioro wspaniałych

Gdy lista była już gotowa, zaprosiliśmy
wszystkie polskie kluby Rotary i Rotaract do wzięcia udziału w wyzwaniu.
Rękawicę podjęło osiem klubów Rotaract i osiem klubów Rotary. Były to Kluby Rotaract: Warszawa, Kraków Wawel,
Wrocław, Warszawa Fryderyk Chopin,
Warszawa Victory, Giżycko, Szczecin

Nasz wspólny projekt

Przygotowania zaczęły się już w styczniu, gdy Rafał Tondera z RAC Warszawa
i RC Warszawa Józefów wraz z Jagodą
Zmarz z RAC Kraków Wawel i Martą Jagodą z RAC Wrocław postanowili przeprowadzić ogólnopolski projekt ekologiczny, który miał złączyć w działaniu
kluby Rotary i Rotaract oraz udowodnić,
że nawet najmniejsze działania („drobne
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i Bydgoszcz oraz Kluby Rotary: Warszawa Józefów, Ziębice, Warszawa City, Zamość Ordynacki, Elbląg Centrum, Bydgoszcz Brda, Warszawa Fryderyk Chopin
i Łódź Centrum. Gratuluję odwagi i dziękuję za Wasze zaangażowanie.

Na czym polegało wyzwanie?

Każdy uczestnik musiał przez tydzień
dokładnie monitorować, ile razy udało
mu się zrealizować każdy z 19 ekokroków.
Liczyliśmy wypite szklanki wody z kranu, notowaliśmy, ile razy zakręciliśmy
kran przy myciu zębów oraz ile posiłków
zamieniliśmy na wegetariańskie lub wegańskie. Dla dociekliwych: aby wyprodukować 1 kg wołowiny, trzeba zużyć aż 15
tysiecy litrów wody. Łatwo nie było, ale
Jagoda – nasza dystryktalna specjalistka
od filozofii Zero Waste – przygotowała
specjalny poradnik, który wyjaśniał, jak
w prosty sposób zaaplikować każdą z 19
zasad. Po zakończonym tygodniu Marta
zadbała o to, żeby wszystkie dane z całej
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Polski były poukładane i wszystko się
zgadzało, co do szklanki.

Same niespodzianki

Nadszedł czas analiz. Rafał i Jagoda przeliczyli wszystkie szklanki, prania i zmywania na litry zużytej (lub zaoszczędzonej) wody – oraz na kWh energii. Każdy
kolejny wynik zaskakiwał nas bardziej
niż poprzedni. Zdajecie sobie sprawę, że
przez tydzień oszczędziliśmy prawie 1400
zł tylko i wyłącznie na plastikowych butelkach? Do tego doszło prawie 60 tysięcy
litrów zaoszczędzonej wody na kąpielach,
bo 10-minutowy prysznic zużywa ok. 90
litrów wody, a kąpiel – nawet 240. Najbardziej chyba zaskoczył nas fakt, że na czymś
tak prostym i oczywistym, jakim jest zakręcanie wody podczas mycia zębów, zaoszczędziliśmy ok. 35 000 litrów wody.

Razem możemy więcej

Wspólnymi siłami udało nam się zaoszczędzić ok. 3 760 kWh energii, 655 bute-

lek plastikowych i… ponad 3 003 750 litrów wody. Przypomnijcie sobie te liczby
następnym razem, gdy sięgniecie po plastikową butelkę z wodą albo po ręcznik
papierowy. Rafał przedstawia dokładne
wyniki całego dystryktu w filmie, który
nagrał i zmontował. Możecie obejrzeć go
na facebookowym profilu polskiego Rotaractu (Rotaract District 2231 Poland)
oraz Rotary (Rotary Polska, Dystrykt
2231), a znajdziecie w nim też mnóstwo
ekologicznych ciekawostek.

Kropla drąży skałę

Nie udałoby się nam, gdyby nie zaangażowanie tych szesnastu klubów Rotary
i Rotaract z całej Polski, za co bardzo
Wam dziękuję w imieniu całego zespołu
projektowego. Sukces akcji „Drobne kroki ku wielkim zmianom” był uzależniony od zaangażowania członków naszego
Dystryktu, gdyż kropla drąży skałę. Wystarczy tylko, że spadnie odpowiednią
liczbę razy! Szczególne wyrazy uznania
należą się Klubowi Rotary Elbląg Centrum, którego członkinie zaprosiły do
projektu swoje rodziny, dzięki czemu
w wyzwaniu – tylko z tego klubu – wzięły
udział aż 54 osoby.
Udało nam się. Poprzeczka wisi naprawdę wysoko i mamy nadzieję, że to dopiero
pierwsza edycja naszego ekowyzwania
i że każdy kolejny marzec – miesiąc czystej wody i kanalizacji – będzie łączyć
coraz więcej klubów naszego Dystryktu
w projekcie „Drobne kroki ku wielkim
zmianom”.
Rafał Tondera, RC Warszawa Józefów,
RAC Warszawa

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Inowrocław

Podczas sprzątania udało się zebrać ok. 20 worków śmieci

Fot. z arch. RC Inowrocław

W trzeci weekend września 2020 roku Rotary Club Inowrocław
wraz z Urzędem Gminy Inowrocław, Szkołą Podstawową w Turzanach oraz Leśnictwem Balczewo zorganizowali 27. Akcję
Sprzątania Świata „Polska 2020”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Podczas sprzątania udało się zebrać ok. 20 worków
śmieci. Były to głównie butelki plastikowe i szklane, puszki, szmaty i elementy tworzyw sztucznych.
Akcja miała na celu zwrócić uwagę na to, jak ważne jest to, by nie
śmiecić i jak niebezpieczne jest zaśmiecanie natury takimi odpadami jak plastik.
Jak powiedział prezydent RC Inowrocław Rafał Mikołajewski:
– Wspólnie uczymy się, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Rotary w swojej działalności podejmuje szereg działań na
rzecz ochrony środowiska, stąd pomysł przyłączenia się do akcji
koordynowanej przez Fundację Nasza Ziemia.
Podczas swojego przemówienia prezydent RC Inowrocław podkreślił, że 330 milionów ton plastiku produkowanych jest na świecie w ciągu roku, a 80 procent plastikowych odpadów zanieczyszczających oceany to śmieci, które zostały wyrzucone na lądzie.
– Naukowcy obliczyli, że co minutę do oceanów trafia zawartość
jednej śmieciarki pełnej plastikowych odpadów. Ważne abyśmy
zdawali sobie z tego sprawę, wyciągali wnioski, gdyż ma to wpływ
na środowisko, w którym żyjemy – podkreślał Rafał Mikołajewski.
Dzieci uczestniczące w akcji otrzymały słodkie upominki, które ufundował Rotarianin Ryszard Borowicz. Na koniec w Leśniczówce w Balczewie na uczestników czekały: ciepła herbata,
ciastka, ognisko oraz pieczenie kiełbasek.
RC Inowrocław serdecznie dziękuje wszystkim za udział, zaangażowanie oraz pomoc. Szczególne podziękowania należą się wójtowi gminy Inowrocław Tadeuszowi Kacprzakowi, który w dużej
mierze pomógł Klubowi zorganizować to wydarzenie.
Rafał Mikołajewski, RC Inowrocław

Uroczysta gala VIII edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na
prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej odbyła się w pałacu
Belwederskim

Fot. ze str. https://www.prezydent.pl

Posprzątali świat

RC Lublin Centrum

Rotarianie nagrodzeni
7 października 2020 r. w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala VIII edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza
na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się dwóch Rotarian z RC Lublin Centrum:
Julian Mahari i Stanisław Dąbrowski.
Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych
poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz
gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku
ruchu harcerskiego.
W trakcie gali w Belwederze przedstawiono tegorocznych laureatów w kategorii prac licencjackich, magisterskich oraz publikacji o charakterze naukowym. Finalistów konkursu wyłoniła
komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm.
Adama Massalskiego.
Wśród laureatów nagrodzonych prac w kategorii PUBLIKACJA
nagrodę II stopnia przyznano Annie Jeziorkowskiej-Polakowskiej i Stanisławowi Dąbrowskiemu z Klubu Rotary LublinCentrum za pracę „Żydowskie organizacje skautowe na Lubelsz-

czyźnie 1916-1949” wydaną przez Juliana i Raphaela Maharich
oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym złożono serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych. Podziękowano
również wszystkim uczestnikom konkursu – za pracę włożoną
w rozwój ruchu harcerskiego.
Stanisław Dąbrowski, RC Lublin Centrum
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est to opowieść o tym, jak dwa niezależne projekty członków Klubu
Rotary Warszawa Józefów stały się
wspólnym projektem klubowy, z którego
jesteśmy bardzo dumni!
Wszystko zaczęło się w marcu 2020 r.,
w niewielkim ogrodzie w podwarszawskich Skierdach. Teatry zostały zamknięte z powodu szalejącej pierwszej
fali pandemii. Ale tak, jak trudno jest powstrzymać rozpędzony pociąg, tak samo
trudno powstrzymać osobę, dla której
praca - także praca społeczna - jest wartością samą w sobie.
Pomysłem na przetrwanie stało się CZYTANIE WASZYCH WIERSZY podczas
„Ogrodowych Czytań Czwartkowych”.
Projekt nazwałem na cześć artystycznych obiadów czwartkowych u króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
– wszak Skierdy leżą nieopodal letniej
rezydencji króla w Pałacu w Jabłonnie! Inicjatywa polegała na interpretacji i odczytywaniu wierszy nadesłanych przez polskich poetów (amatorów
i profesjonalistów). Każdego tygodnia
siadałem w moim ogrodzie i odczytywałem wiersze – najpierw z Mazowsza,
potem z całej Polski, w końcu pojawiały się utwory napisane przez Polaków
mieszkających, m.in. w Wlk. Brytanii,
Niemczech, USA, Norwegii, Szwecji czy
w Portugalii! Filmy nagrywałem i wstawiałem do Internetu.
W końcu poprosiłem o pomoc przy realizacji filmów Rafała – mojego syna,
Rotaractora i Rotarianina – zresztą
z mojego klubu RC Warszawa Józefów.
Rafał przygotował grafiki, montował filmy i zajmował się promocją projektu.
Gdy piszę ten artykuł, mija rok od pierwszego odcinka CZYTAM WASZE WIER-
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Sukces projektu zawdzięczam zaangażowaniu całej
rodziny, również mojej żony Doroty i syna Rafała

Fot. Rafał Tondera

RC Warszawa Józefów

Czy Rotary naprawdę
otwiera możliwości?
SZE… który na początku z Rotary miał
niewiele wspólnego.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie
poetów, postanowiłem pokusić się o wydanie antologii poezji, pt. „CZYTAM
WASZE WIERSZE”. Zorganizowałem
zbiórkę w Internecie i z radością stwierdziłem, że wpłynęło więcej pieniędzy,
niż potrzebujemy do wydania tomiku.
Wtedy pomyślałem o projekcie, który
na internetowym spotkaniu klubowym
omawiała nasza koleżanka, Joanna Florecka. Joanna czynnie pomaga lekarzom
opiekującym się bezdomnymi i ubogimi
w ramach akcji „Medycy na ulicy”. Projekt spodobał się klubowi i zamierzaliśmy wspomóc „Medyków”.
Podczas kolejnego spotkania zdecydowałem, że 1 000 zł nadwyżki wpłat na
antologię i część mojego ewentualnego
zysku przekażę właśnie na ten projekt
klubowy. RC Warszawa Józefów objął antologię honorowym patronatem,
a logo Rotary zaistniało w przestrzeni
publicznej. W ten sposób „CZYTAM
WASZE WIERSZE” stało się wydaniem
„społecznie wrażliwym”. Co więcej, wydawca - Fundacja Duży Format – rów-

nież postanowił przekazać część wpływów na „Medyków”. W ten sposób dwa
społeczne projekty stały się częścią inicjatywy klubowej.
Zwieńczeniem tych działań było przekazanie przez Klub 1 500 zł na zakup
nagrzewnicy, agregatu prądotwórczego
i namiotu dla bezdomnych, oczekujących
pod gołym niebem na pomoc lekarzy.
Przypominam, że tej zimy w Warszawie
temperatura spadała poniżej -15°C!
Jestem przekonany, że w wielu klubach
podobne indywidualne inicjatywy stają
się częścią projektów klubowych. I bardzo dobrze. Wszak nasz ruch jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi czynnych
i wrażliwych. Działających na rzecz społeczności lokalnych - nie tylko w ramach
Rotary. Rotary - skupiając tych ludzi
- otwiera im możliwości, by działać na
większą skalę. W tym przypadku na skalę potrzeb ludzi bezdomnych i ubogich,
przebywających w naszej stolicy.
Antologię można zakupić w sklepie internetowym bonito.pl. Pamiętajcie, że
część pieniędzy z każdego sprzedanego
tomu zasili konto „Medyków”.
Robert Tondera, RC Warszawa Józefów

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Janów Lubelski

Jubileusz i diamenty

Fot. z arch. RC Janów Lubelski

Klub Rotary Janów Lubelski rozpoczął już 31.
rok funkcjonowania. 24 lipca 2020 roku w restauracji „Hetmańska” w obecności kolegów
z Lublina i Zamościa odbyło się uroczyste przekazanie służby rotariańskiej. W tej kadencji
klub powiększył się o trzech nowych członków
i obecnie liczy 14 osób. Dużym i miłym zaskoczeniem było przekazanie przez ustępującego
prezydenta Wiesława Dubielisa nowego łańcucha klubowego na którym widnieją nazwiska
wszystkich prezydentów klubu od 31 lat.
Klub Rotary w Janowie Lubelskim zaprasza
także uzdolnioną młodzież z powiatu janowskiego do udziału w konkursie stypendialnym
Na klubowym łańcuchu widnieją nazwiska wszystkich prezydentów klubu od 31 lat
pt. „Janowskie diamenty”. Konkurs będzie
przeprowadzony w trzech kategoriach: nauki
humanistyczne ( język polski, historia, wiedza o społeczeństwie przez przedstawiciela klubu RC w Janowie Lubelskim. Celem
i języki obce), nauki ścisłe (matematyka, fizyka i informatyka) konkursu jest pomoc uzdolnionej młodzieży, aby dzięki dalszej
oraz nauki przyrodnicze (chemia, biologia i geografia). Ponad- nauce, rozwojowi intelektualnemu i kształtowaniu osobowoto będziemy zwracać uwagę na kreatywność, pomysłowość czy ści stała się janowskimi brylantami. Zwracamy się do Rotarian, dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli i rodziców
twórczość młodych ludzi.
Ufundowaliśmy dla zwycięzców z poszczególnych kategorii o propagowanie naszego konkursu i zgłaszanie kandydatów do
jednorazowe stypendia w wysokości po 2 000 zł. Do konkursu końca maja 2021 r.
serdecznie zapraszamy młodzież z wyższych klas szkół podsta- Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: prezywowych, legitymującą się osiągnięciami w nauce, szczególnie dent Pietras (tel. 505 120 042), sekretarz Antoni Florczak (tel.
uczestników i finalistów olimpiad przedmiotowych i innych po- 602 746 166). Spotkania klubu odbywają się w każdą środę o godzinie 18.00 w Galerii Muzealnej przy ulicy Zamoyskiego 20.
nadregionalnych konkursów o charakterze naukowym.
Konkurs będzie rozstrzygnięty 19 czerwca 2021 roku przez Chętnych do wspólnego działania – zapraszamy.
profesjonalną społeczną komisję konkursową, kierowaną Antoni Florczak, RC Janów Lubelski

RC Świnoujście

Lubimy nasz klub, czujemy się z nim związani i działamy w dobrej sprawie. Jesteśmy małym klubem i całkiem zwyczajnym.
Wyróżnia nas może to, że istniejemy już od 1997 roku, a trwamy między innymi dlatego, że od początku istnienia klubu jego
dobrym duchem jest Kazik Sawczuk. Człowiek mądry, dobry
i odpowiedzialny. To, że ciągle jesteśmy razem, jest zasługą
jego autorytetu i charyzmy.
Chcemy wszystkim pochwalić się, że wyjątkowość naszego kolegi została dostrzeżona i we wrześniu 2020 r. Kazimierz Sawczuk
otrzymał szczególne wyróżnienie,
jakim jest Nagroda za Pięć Dróg
Służby przyznawana przez Rotary
International. Podkreślić należy, że
jest to jedno z niewielu takich wyróżnień w naszym Dystrykcie.
Dedykacja brzmiała: „Dzięki Twojej
empatii i zaangażowaniu w misję
Rotary reprezentujesz najlepsze, co
mamy do zaoferowania. Dziękujemy
Ci za poświęcenie się dla ideałów

Kazimierz Sawczuk otrzymał szczególne wyróżnienie, jakim jest Nagroda
za Pięć Dróg Służby przyznawana przez Rotary International

Fot. z arch. RC Świnoujście

Nagroda za pięć dróg służby

klubu Rotary i gratulujemy otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia”.
Wieczór, gdy nasza Prezydent Bogumiła Toporowska wręczała
wyróżnienie, był szczególnie uroczysty. Kazik był kompletnie
zaskoczony, niczego się nie spodziewał i z trudem ukrywał wzruszenie, ale my nie ukrywaliśmy radości. Past Gubernator Małgorzata Wojtas, która wspierała inicjatywę przyznania wyróżnienia, kilka razy w trakcie uroczystości łączyła się z nami, aby
dzielić naszą radość i dumę.
Barbara Cegielska-Jackowska, RC Świnoujście
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Biała Podlaska

Pomimo utrudnień spowodowanych koronawirusem tradycyjnie już RC Biała Podlaska
zorganizował XIV edycję Centrum Dialogu.
Tegorocznym tematem był: Wpływ epidemii
na różne sfery życia społeczeństw i nas indywidualnie, a także jak może się zmienić świat po
jej zakończeniu. Z powodu epidemii wydarzenie zostało zrealizowane w formie filmowych
wystąpień dotyczących różnych dziedzin: polityki, ekonomii, sztuki i kultury, działalności
charytatywnej.
Rotarianie zaprosili do udziału: prof. Wawrzyńca Konarskiego – politologa, rektora
Akademii Biznesu i Finansów Vistula; prof.
Mariana Nogę – ekonomistę, byłego członka
Rady Polityki Pieniężnej z Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu; Roberta Tonderę – reżysera, poetę i aktora Teatru Rampa
w Warszawie; Waldemara Malickiego – pianistę i satyryka; Jurka Owsiaka – organizatora Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nagrania wystąpień cieszyły się dużą popularnością jednak Ro-

tarianie liczą, że podczas kolejnej edycji będzie możliwość bezpośredniego spotkania w celu wzajemnej wymiany poglądów.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

RC Lublin Centrum

W trosce o naszą lokalną społeczność

W każdą niedzielę kilkuset najbiedniejszych łodzian otrzymuje
ciepły posiłek, chleb, bułki, słodkie wypieki, owoce, ciepłą kawę
i herbatę. Goście akcji charytatywnej „Zupa na Pietrynie” otrzymują także ubranie oraz pomoc medyczną. Często są to osoby
bezdomne, ale także seniorzy, którym nie wystarcza na życie,
matki samotnie wychowujące dzieci, osoby chore, samotne i z
niepełnosprawnościami.
Klub Rotary w Łodzi przekazuje papierowe torby, w których rozdawane są posiłki.
Cała akcja możliwa jest dzięki empatii, otwartym sercu i wrażliwości wielu firm i osób: Pamso, Rotary Club Łódź, Piekarnia-Cukiernia Kuczka, Lilly & Przyjaciele, Piekarnia „Mikołaj”.
PDG Jerzy Korczyński, RC Łódź
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RC Lublin Centrum wspiera młode talenty muzyczne

Promują młode talenty

Fot. Krzysztof Brogowski

Klub Rotary w Łodzi przekazuje papierowe
torby, w których rozdawane są posiłki

Kadr jednego z nagrań Centrum Dialogu ze słowem
wstępnym Prezydenta Klubu Jarosława Meleszko

Fot. z arch. RC Łódź

RC Łódź

Fot. z arch. RC Biała Podlaska

XIV Centrum Dialogu

Konkurs Młodych Skrzypków im. Serwaczyńskiego odbywa się
w Lublinie co trzy lata. XI już edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia odbyła się w dniach 6-12 września 2020 roku.
RC Lublin Centrum ufundował nagrodę im. Jacka Ossowskiego
dla laureata w grupie dzieci starszych. Gubernator Dystryktu
Rotary 2231, Janusz Koziński ufundował nagrodę dla laureata
w grupie młodszych dzieci.
Krzysztof Brogowski, RC Lublin Centrum

| Z ŻYCIA KLUBÓW
Rotary Peace Fellowship

Szansa na stypendium
Właśnie trwa nabór wniosków na studia Master’s jak i certyfikowane studia podyplomowe w programie Rotary Peace
Fellowship na rok akademicki 2022/23. Termin składania
wniosków upływa 15 maja 2021 roku.
Rotary Peace Fellowship to stypendium oferowane przez
Rotary Foundation dla liderów aktywnie działających w obszarze pokoju i rozwoju – czyli promujących postawy prospołeczne i ukierunkowanych na budowanie porozumienia
i dialogu.
Stypendium oferuje możliwość sfinansowania uczestnictwa w 1,5-2 letnich studiach podyplomowych typu Master’s
w jednym z pięciu uniwersytetów stanowiących tzw. Rotary
Peace Centers (International Christian University w Tokio,
Japonia, University of Queensland w Australii, wspólny program oferowany przez Duke University i Unversity of North
Carolina-Chapel Hill, USA, Uppsala Universtity w Szwecji
oraz University of Bradford w Anglii) lub odbycia certyfikowanych studiów podyplomowych z zakresu pokoju i rozwoju,
oferowanych przez Chulalongkorn University w Bangkoku,

w Tajlandii i Makerere Universtity w Kampali, w Ugandzie.
Co roku wybieranych jest nawet 130 uczestników programu
Rotary Peace Fellows. Kandydaci muszą wykazać się płynną znajomością języka angielskiego, posiadać wykształcenie
wyższe, wykazywać się cechami przywódczymi i co najmniej
trzyletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze pokoju i rozwoju. Kandydaci na program podyplomowy muszą
posiadać pięcioletnie doświadczenie, wskazać jak ich plan
rozwoju wspiera misję Rotary, a w przypadku Uniwersytetu
Makerere pochodzić z Afryki, mieć za sobą doświadczenia
w pracy w Afryce lub wspierać inicjatywy na rzecz Afryki lub
jej społeczności poza kontynentem afrykańskim.
Kandydaci nie mogą być członkami Rotary, ani ich zstępnymi lub członkami ich rodzin. Beneficjenci innych stypendiów oferowanych przez Rotary, jak i byli Rotarianie, mogą
się ubiegać o Rotary Peace Fellowship dopiero po upływie
trzyletniego okresu karencji.
Tłumaczenie i opracowanie: Michał Skup, RC Warszawa
Fryderyk Chopin

RC Sopot International

Podczas spotkania RC Sopot International Prezydent Klubu
Bendt Haverberg przekazał Julianowi Gilbertowi, pomysłodawcy projektu „Hands On”, czek na kwotę 15 000 zł na realizację
projektu w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Rotarian na Motocyklach Polska (International Fellowship of Motorcycling Rotarians Poland – IFMR).
Środki te zostały zebrane podczas Międzynarodowego Rajdu po
Kaszubach, który odbył się w dniach 27-29 sierpnia 2020 roku.
W ramach projektu „Hands On” RC Sopot International zaopatruje dzieci pozbawione przedramienia, dłoni lub palców, w protezy drukowane metodą 3D. Każde dziecko potrzebujące protezy
otrzyma ją od Rotarian za darmo. Klub nieodpłatnie drukuje także części, które muszą być wymieniane w miarę rozwoju dziecka, aż do momentu, kiedy będzie mogło starać się o otrzymanie
protezy bionicznej. Dzieci urodzonych bez rąk, przedramion i ramion jest o wiele więcej, niż większości osób mogłoby się wydawać. Jest też wiele dzieci, które straciły kończyny w wyniku wypadku lub choroby. Często nie udziela im się pomocy, ponieważ
rosną zbyt szybko, aby móc używać drogich i skomplikowanych
protez ramion. Rotarianie z Rotary Club Sopot International

Dzięki zgromadzonym środkom finansowym każde dziecko potrzebujące
protezy dłoni, otrzyma ją od Rotarian za darmo

Fot. Z arch. RC Sopot International

Rotarianie-motocykliści
dla Hands On

chcą wypełnić tę lukę prostymi oraz bezpłatnie i szybko dostarczonymi ramionami protetycznymi wykonanymi na drukarkach
3D. Można je wymieniać rok rocznie, gdy dziecko wyrośnie z poprzedniej protezy. Rzeczywisty koszt wykonania jednego ramienia tą metodą jest bardzo niski i wynosi od 25 do 100 USD.
Bendt Haverberg, RC Sopot International

Rotary Polska | 23

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Lublin Centrum i RC Lublin Stare Miasto

11 stycznia 2021 r. gościem spotkania online w RC Lublin Centrum był Rotarianin z RC Lublin Stare Miasto, prof. dr hab. n. farmaceutycznych Dariusz Matosiuk, prorektor ds. nauki, kierownik
Katedry i Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej Środków
Leczniczych Akademii Medycznej w Lublinie.
Prof. Dariusz Matosiuk jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 r. podjął pracę w Katedrze i Zakładzie
Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie. Od
tamtego czasu jest bez przerwy związany z uczelnią.
Doktorat obronił w 1991 r., a habilitację uzyskał w 2003 r. Nominację profesorską otrzymał w 2013 r. Od roku 1996 kieruje Katedrą
i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują syntezę i projektowanie leków, szczególnie leków aktywnych w centralnym
układzie nerwowym, leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Jest autorem i współautorem ponad 70 prac nauko-

Uczę się, gdy mam na czym

Po Mikołaju (6 grudnia 2020 r.) w Wielkopolsce, a więc i w Wolsztynie, prezenty przynosi nam Gwiazdor. To szczególny czas, a w tym
roku wyjątkowe również okoliczności – oraz wyjątkowa akcja RC
Wolsztyn.
Wsparcie dla dzieci i młodzieży to jedno z zadań, które w sercach
członków RC Wolsztyn zajmuje szczególne miejsce i dlatego w ramach naszego programu „Uczę się, gdy mam…” postanowiliśmy
pomóc tym, którzy chcą się uczyć, ale przy zdalnym nauczaniu nie
mają na czym realizować obowiązku szkolnego.
Decyzja o zakupie laptopów i przekazaniu ich najbardziej potrzebującym zapadła jednomyślnie na zdalnym zebraniu, a jej realizacją
zajęły się nasze koleżanki Sylwia i Beata, które we współpracy z pedagogami wytypowały kandydatów do obdarowania.
Na pierwsze wyzwanie natrafiliśmy już przy składaniu zamówienia
na 15 laptopów łącznej wartości 25 500 zł, bo okazało się, że w naszym regionie zapotrzebowanie na tego typu sprzęt jest ogromne.
Sylwia i Beata – we współpracy z pozostałymi członkami klubu –
poradziły sobie koncertowo i przed Świętami mogliśmy rozdzielić
sprzęt między najbardziej potrzebujących. Radość dzieci, a nawet
młodzieży, która nieco bardziej powściągliwie okazuje swoje emocje, była ogromna. Tym bardziej, gdy okazało się, że sprzęt otrzymują na własność.
Bardzo miło jest być Gwiazdorem. Bardzo miło jest być ROTARIANINEM. Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
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Wigilia odbyła się zgodnie z tradycją, jednak w tym
roku była ona zupełnie inna od poprzednich edycji

XX Wigilia Wielu Narodów

Fot. z arch. RC Wrocław

Dzieci otrzymały 15 laptopów łącznej wartości 25 500 zł

wych, 35 patentów i zgłoszeń patentowych. UMCS – chemia organiczna (1977 1982); w 2018 r. zdobył prestiżowy tytuł Ambasadora
Kongresów Polskich. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej oraz członkiem RC Lublin.
Tematem spotkania był COVID-19, a przede wszystkim budowa
koronawirusa, rozprzestrzenianie się choroby, metody jej zapobiegania i zwalczania. Uczestnicy spotkania ocenili je jako jedno
z najciekawszych w bieżącej kadencji.
Janusz Babicz, RC Lublin Centrum

RC Wrocław

Fot. z arch. RC Wolsztyn

RC Wolsztyn

Uczestnicy spotkania ocenili je jako jedno
z najciekawszych w bieżącej kadencji

Fot. pixabay.com

Prelekcja o koronawirusie

Dwudziesta już edycja Wigilii Wielu Narodów Spotkania Wielu Kultur odbyła się 22 grudnia 2020 r. W spotkaniu wzięło
udział kilkanaście osób, w tym przedstawiciele z Białorusi
i Bułgarii oraz Rotarianie z RC Wrocław. Uroczystość rozpoczęła się przy choince na wrocławskim rynku, a zakończyła
w budynku Starej Giełdy przy Placu Solnym. Wigilia odbyła się
zgodnie z tradycją, jednak w tym roku była ona zupełnie inna
od poprzednich edycji.
Przesłaniem Wigilii Wielu Narodów od samego początku było
wzajemne poznawanie się ludzi różnych kultur i narodów poprzez wspólne świętowanie przy wigilijnym stole, a także wzajemne zrozumienie i tolerancja. Każdego roku w wydarzeniu
brało udział wielu gości z Polski i świata, w tym m.in. kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z całego świata, która przebywała w Polsce w ramach programu rocznej wymiany młodzieżowej Rotary International. Młodzież ta, wspólnie z kolegami
i opiekunami z Polski, prezentowała własny program artystyczny, cieszyła się poznawaniem innych kultur i wspólnymi chwilami. Czas pandemii Covid-19 sprawił, że trzeba było zmienić
tegoroczne plany, ale jest nadzieja, że w przyszłym roku, dzięki
szczepieniom wszystko wróci do normy i znowu do Wrocławia
przyjadą goście.
RC Wrocław

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Puławy

RC Puławy zakupił pompę do ścieków dla schroniska im. św.
Brata Alberta w Puławach. Koszt tej darowizny wyniósł ponad
3 800 zł. Decyzję o zakupie pompy puławscy Rotarianie podjęli już w sierpniu 2020 r. Potem pozostało już tylko znalezienie
odpowiedniej pompy i zakup tego niezwykle potrzebnego urządzenia.
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Puławach istnieje już
od 30 lat. Obecnie mieszka w nim 40 podopiecznych. Finansowanie placówki jest niewystarczające. Kierownictwo ratuje się
różnymi formami działań, by podreperować budżet i zapewnić
potrzebującym odpowiednią opiekę. Prowadzone są zbiórki
pieniędzy, makulatury, odzieży, opakowań z plastiku i inne. Zaprzyjaźnione sklepy oddają żywność na niedługo przed upływem
terminu ważności.
- Podopieczni uprawiają duży ogród warzywny, sprzątają. Sami
lub z pomocą pracowników dokonują również instalacji lub napraw potrzebnego sprzętu. Ale zepsutej pompy nie dało się naprawić. Trzeba było kupić nową. Budżet schroniska nie przewidywał takiego wydatku, więc znaleźli w nas chętnego i szybkiego
partnera i sponsora; kto szybko daje, dwa razy daje – podsumowuje Prezydent RC Puławy, Leszek Telec.
A sekretarz Klubu, Krystyna Wilczyńska, dodaje:
– Cytując Thomasa Mertona, „wierzę, że człowiek może się
odrodzić do prawdziwego i godnego życia w każdym momen-

RC Bydgoszcz Stare Miasto

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Puławach istnieje już od 30 lat.
Obecnie mieszka w nim 40 podopiecznych

Fot. pixabay.com

Pomogli bezdomnym

cie swojej egzystencji”. Pamiętajmy, że bezdomność często nie
wynika z winy samej osoby bezdomnej. To tacy sami ludzie, jak
ja czy ty.
Krystyna Wilczyńska, RC Puławy

RC Ziębice

Fot. z arch. RC Bydgoszcz Stare Miasto

Rotarianie z RC Bydgoszcz Stare
Miasto zorganizowali spotkanie
wigilijne. Spotkanie odbyło się
19 grudnia 2020 r. w domu jednego z członków Klubu. Wcześniej
wszyscy uczestnicy wykonali testy na COVID-19, aby zachować
pełne bezpieczeństwo. W rodzinnej atmosferze Rotarianie podsumowali rok i planowali kolejne
działania na przyszłość, uwzględniając stan epidemiczny w kraju.
Gdy obiecany prezent dotarł,
Tradycją jest, że poza wymiarem dzieci były przeszczęśliwe
duchowym każde wigilijne spotkanie ma też wydźwięk charytatywny. Także i w tym roku
osoby uczestniczące w spotkaniu złożyły się na prezent dla wybranej rodziny. W tym roku korzystając z wiedzy MOPS-u wybraliśmy wspólnie rodzinę wielodzietną z Bydgoszczy, której
chcieliśmy zrobić świąteczną niespodziankę. Był to wielofunkcyjny stół do gier. Oczywiście prezent został wcześniej uzgodniony z mamą pięciu chłopców. Dowiedzieliśmy się, że dzieci
marzą o takim stole, aby mogły wspólnie spędzać przy nim czas.
Gdy obiecany prezent dotarł, dzieci były przeszczęśliwe. Dla
Rotarian największą satysfakcją był widok uśmiechniętych
dzieci. Mikołaj jednak istnieje i nazywa się RC Bydgoszcz Stare
Miasto.
Bardzo miłym gestem był list jaki dzieci napisały do Rotarian.
Piotr Figurski, RC Bydgoszcz Stare Miasto

Zadaniem młodzieży było znaleźć osobę samotną i ubogą w pobliżu
miejsca zamieszkania i przed świętami dostarczyć jej paczkę

Fot. z arch. RC Ziębice

Sprawili dzieciom radość

Akcja paczka

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2020 r.,
członkowie Klubu Rotary w Ziębicach przekazali na ręce Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach 16 ufundowanych świątecznych paczek. Paczki zawierały podstawowe
produkty spożywane w czasie świąt, opłatek i życzenia.
Przekazanie tych darów było częścią wspólnego projektu przeprowadzonego ze szkołą. Klub zaproponował dyrekcji szkoły,
aby do projektu włączyć młodzież. Zadaniem młodzieży było
znaleźć osobę samotną i ubogą w pobliżu miejsca zamieszkania,
a następnie przed świętami dostarczyć jej paczkę. Rolą klubu
było ufundowanie i przygotowanie paczek. Wspólną akcją udało nam się zwrócić uwagę młodzieży na sąsiadów, których na co
dzień często nie dostrzegają.
Zarząd RC Ziębice
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przed

Fot. z arch. RC Zamość

ę
opowieść
można
rozpocząć jak bajkę…
W małej, podzamojskiej wsi,
w pomieszczeniach adaptowanych częściowo z budynku
gospodarczego
zamieszkuje matka z trzema córkami:
Emilką, Dagmarą i najstarszą
Weroniką. Dziurawy, prowizoryczny dach wykonany częściowo z eternitu, pokryty płatami folii i gałęziami nie daje
schronienia przed deszczem
i zimnem. Nie ma bieżącej
wody, toalety, kuchni.
Mąż i ojciec pozostał być może
tylko we wspomnieniach, aktualny towarzysz życia matki
jest pensjonariuszem zakładu
karnego. Matka nie posiada
stałego źródła dochodu. Pozostają zasiłki i różnego rodzaju
pomoc społeczna. Rodzina zamknięta w sobie, odizolowana przez lokalną społeczność,
bez szans na jakąkolwiek integrację. Apatia, życie z dnia
na dzień….
Niespodziewanie pojawił się
promyk nadziei na lepszą egzystencję. Młodzi ludzie z klubu kręglarskiego zorientowani
w sytuacji rodziny poinformowali o tym fakcie członków RC
Zamość, z którymi zdarzało się
im współpracować przy kilku
akcjach charytatywnych. Znalazły się meble kuchenne - natychmiast zamontowane przez
młodych ludzi i Rotarian. Ale
cóż z tego, skoro wszystko mokło w deszczu…
W klubie zainicjowany został
projekt „Emilka” (od imienia
najmłodszej córki w potrzebującej rodzinie), którego celem
było zebranie środków na remont dachu.
Na uruchomione konto spłynęły datki od darczyńców, za które Rotarianie
serdecznie dziękują. Brakującą sumę
członkowie Klubu pokryli z klubowych
środków. Należy dodać, że inicjatorką
i koordynatorką całego przedsięwzięcia
była członkini RC Zamość, Elżbieta Szymańska, która do działań potrafiła zmobilizować pozostałych członków Klubu. Dach powstał w ciągu następnych

Fot. z arch. RC Zamość

T

Opowieść prawie jak z bajki

po
kilkunastu dni – chciałoby się powiedzieć: najpiękniejszy w całej wsi. Niestrudzona Ela zorganizowała dla Emilki
i Dagmary pobyt na TPD-owskich półkoloniach (finansowany przez Klub),
dowożąc i odwożąc dziewczynki codziennie własnym środkiem transportu.
Dzieci zobaczyły inny świat, o którym
dotychczas nie miały pojęcia. Zmobilizowana tymi dokonaniami matka zaczęła poszukiwać zatrudnienia, a jej part-

ner opuścił zakład karny. Członkowie
Klubu zadecydowali również o pomocy
w wybudowaniu przedsionka do mieszkania, bo akurat zbliżała się sroga zima.
Również i przy tym przedsięwzięciu pomagają nam dobrzy ludzie, a klub dokłada potrzebne środki.
Koniec tej opowieści z pewnością był
dobry i mamy nadzieję, że jak w każdej
dobrej bajce – i tu nasi bohaterowie będą
żyć długo i szczęśliwie.
Jerzy Liberadzki, RC Zamość
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RC Gdańsk Centrum

Dzięki zgromadzonym podczas Regat środkom udało się zakupić sprzęt
rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych sportowców i paraolimpijczyków

III Żeglarskie Regaty Charytatywne
RC Gdańsk Centrum wspólnie z Yacht Clubem Sopot zorganizował we wrześniu 2020 r. III Żeglarskie Regaty Charytatywne.
Miejscem zawodów był akwen przy słynnym molo w Sopocie.
Fantastyczni uczestnicy, szybkie jachty oraz doskonała pogoda
sprawiły, że zawody były bardzo udane i dzięki tej rywalizacji
został spełniony najważniejszy cel wydarzenia: zakup sprzętu
rehabilitacyjnego CRYO-T2 do rehabilitacji niepełnosprawnych
sportowców i paraolimpijczyków dla Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa – Start Gdańsk”.
Sprzęt został dostarczony na początku stycznia 2021 r. Jest to
uniwersalny aparat do krioterapii zalecany do małych, prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych. Dzięki niemu sportowcy

będą mogli liczyć na sprawniejszą rehabilitację, co w rezultacie
będzie miało wpływ na doskonałe sportowe wyniki.
Pandemia, co prawda, nie pozwoliła na organizację IV Wyścigu Smoczych Łodzi, który tradycyjnie ma miejsce w reprezentacyjnym miejscu Gdańska – na Motławie tuż przed gdańskim
Żurawiem, ale Klub Rotary Gdańsk Centrum nie traci nadziei.
Już planujemy Wyścig Smoczych Łodzi oraz Regaty Żeglarskie
w 2021 r. - pracujemy nad terminami!
Szczegółowe informacje o zawodach będziemy publikować na
naszym profilu facebookowym „Rotary Club Gdańsk Centrum”
i na stronie rotary-gdanskcentrum.org.
Do zobaczenia!
Rafał Sosnowski, RC Gdańsk Centrum

RC Warszawa Żoliborz

Fundacja Pegasus od 20 lat prowadzi schronisko dla koni
i zwierząt gospodarskich. Jest miejscem unikalnym na skalę
kraju i jednym z niewielu tego rodzaju w Europie. Tutaj dziesiątki koni, kóz, a nawet lamy mogą znaleźć schronienie pod
opieką wykwalifikowanych i kochających ludzi. Tylko w tym
roku pracownicy i wolontariusze uratowali ponad 80 zwierząt.
Niestety pandemia i kryzys gospodarczy nie omijają i tej enklawy - darowizny na rzecz ośrodka spadły blisko o 1/3, jednocześnie rosnące ceny siana, wzrost VAT na produkty weterynaryjne czy konieczność wprowadzenia dodatkowych
środków ostrożności dla wolontariuszy spowodowały wzrost
wydatków azylu o ponad 20%.
Obecnie Pegasus stoi przed widmem bankructwa. Dlatego
Rotary Club Warszawa-Żoliborz zdecydował się działać. Razem możemy uratować życie i zdrowie ponad setki zwierząt!
Dołącz do nas, na klubowym profilu na Facebooku obejrzyj
spot przygotowany przez RC Warszawa Żolborz i Fundację
Pegasus. Możesz wpłacić środki wchodząc na stronę Fundacji Pegasus: https://pegasus.org.pl/wesprzyj/ Dane do wpłaty
zamieszczone są także na plakacie. Zachęcamy zostań Bohaterem Pegasusa!
Bartłomiej Jarkiewicz, RC Warszawa Żoliborz

Fot. z arch. RC Warszawa Żoliborz

Zostań bohaterem Pegasusa
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Do tej pory w ramach działań projektem „ABC Ekonomii” objętych
zostało około 800 placówek dydaktycznych, świetlic i bibliotek

Fot. z arch. Czepczyński Family Foundation
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Moje małe marzenia
O

wspólnej realizacji projektów edukacyjnych, rodzinie, filantropii i biznesie oraz realizacji marzeń, z Arturem
Czepczyńskim polskim przedsiębiorcą
i filantropem, współzałożycielem Czepczyński Family Foundation. która jest
pierwszym członkiem korporacyjnym
w historii polskiego Rotary, rozmawiała
Dorota Wcisła.
Czepczyński Family Foundation od
niedawna jest pierwszym członkiem
korporacyjnym w historii polskiego
Rotary. Witamy w naszej światowej
rotariańskiej rodzinie. Macie pomysł
na współpracę z klubami. Jaka to propozycja?
Dziękuję. To nam jest niezwykle miło, że
zostaliśmy zaproszeni przez Rotary Club
Gorzów Wlkp. po to, by wspólnie realizować cele statutowe Rotarian i fundacji.
Filar edukacji jest nam szczególnie bliski
i właśnie w tym aspekcie widzimy największe pole do współpracy. Od długiego
czasu obserwuję działania Rotarian zarówno w Polsce, jak i za granicą, i jestem
pod ich ogromnym wrażeniem.
Na czym ma polegać ta współpraca,
jakie ma być zaangażowanie i rola
klubów Rotary w tym przedsięwzięciu?
Nasze projekty „ABC Ekonomii” i „ABC Empatii” zostały objęte honorowym patronatem
Gubernatora Janusza Kozińskiego, a jego
słowo wstępne z dedykacją znajdziecie we
wszystkich naszych książkach. Wspólnie
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z lokalnymi klubami Rotary wprowadziliśmy już edukację ekonomiczną do wielu
przedszkoli, szkół podstawowych, a także
domów dziecka. W najbliższym czasie działania uczące empatii będziemy prowadzić
w tych samych placówkach.
Kluby Rotary współpracują z nami na
wiele sposobów. Samodzielnie kupują
pakiety „ABC Ekonomii” i wskazują placówki, do których powinniśmy je przekazać, poszukują partnerów biznesowych,
którzy w roli sponsorów włączają lokalne
podmioty w nasze edukacyjne programy, czy też pomagają nam w skutecznym
dotarciu do samorządowców odpowiedzialnych za oświatę w danym regionie.
Kluby Rotary pomagają nam też w niesieniu misji edukacji poza granicami Polski
i informują o naszych działaniach Kluby
zagraniczne. W skrócie: wspólnie robimy
wszystko, by jak największa liczba dzieci
miała dostęp do edukacji ekonomicznej
oraz do nauki empatii.
Skąd wziął się pomysł na projekt ABC
Ekonomii?
Mój tata przez wiele lat pełnił funkcję
dyrektora lokalnej szkoły, więc doskonale znam realia polskiej edukacji. Jako
przedsiębiorca, postanowiłem to zmienić
i postarać się wpłynąć na polepszenie jej
jakości i dostępności dla wszystkich dzieci. Pomysł zrodził się z dialogu w ramach
Rady Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan. To tam zaczęliśmy rozmawiać
o potrzebie edukacji ekonomicznej. Zawsze uważałem, że rozmowa powinna

kończyć się realnymi działaniami, dlatego
postanowiłem działać. Gdy usłyszałem,
że brakuje materiałów do edukacji ekonomicznej dla przedszkoli i klas I-III szkół
podstawowych, postanowiłem stworzyć
grono specjalistów i takie materiały opracować. Tak powstały początkowe materiały projektu.
Opowiedz proszę o tym przedsięwzięciu?
Projekt „ABC Ekonomii” ma za zadanie
upowszechnianie edukacji ekonomicznej
dzieci. Jest dedykowany przedszkolakom
(5- i 6-latkom) oraz uczniom szkół podstawowych (klas I-III). Zespół Czepczyński Family Foundation, który składa się
z metodyków, specjalistów ds. edukacji
i wieloletnich nauczycieli, przygotował
do niego pakiet kompleksowych materiałów dydaktycznych. Znajdziecie w nim
karty pracy do wypełnienia przez ucznia,
infografiki i plakaty, pełne scenariusze zajęć, a także książkę, na której bazuje cały
projekt - „ABC ekonomii, czyli pierwsze
kroki w świecie finansów”, autorstwa mojego syna Wiktora Czepczyńskiego oraz
Żanety Kupczyk.
Książka została przetłumaczona na 6 języków. Obecnie posiadamy ją w wersji
polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej, portugalskiej, a nawet
kaszubskiej! W przygotowaniu zagranicznych wersji wsparł nas m.in. Rotary Club
Sopot International. Jego członkowie Barbara Miceli oraz Julian Gilbert, tłumaczyli publikację na język włoski i angielski.
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Rotarianin Paweł Brzeziński z RC Łódź Reymont, zaprezentował działania Czepczyński Family
Foundation i projekt „ABC Ekonomii” w Rotary Santo Andre Campestre w Sao Paulo w Brazylii

Fot. z arch. Czepczyński Family Foundation

Artur Czepczyński

Pandemia próbowała pokrzyżować plany rozwoju naszego projektu, ale na
szczęście bez powodzenia. Zmieniliśmy
sposób pracy w fundacji, komunikacji
z naszymi partnerami, wszystkie materiały dydaktyczne dostosowaliśmy do
wytycznych polityki oświatowej MEN
na bieżący rok szkolny, przez co są one
możliwe do wykorzystania w kształceniu zdalnym i edukacji domowej. Rozszerzyliśmy też naszą ofertę o darmowe
webinaria skierowane do rodziców i nauczycieli, które dziś cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Wychodzimy więc z edukacją ekonomiczną poza granice naszego kraju, bo często
docierają do nas głosy, że nie tylko Polska
kuleje z edukacją w tym obszarze. Właśnie
w wyniku współpracy z Rotary „ABC Ekonomii” dotarło w ubiegłym roku do Brazylii, gdzie dzięki Pawłowi Brzezińskiemu
i Rotary Club Łódź Reymont, działania
Czepczyński Family Foundation zostały
zaprezentowane w Rotary Santo Andre
Campestre w Sao Paulo i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Ile przedszkoli i szkół oraz ile dzieci
skorzystało już z tego projektu?
W projekcie pilotażowym w roku
2018/2019 udział wzięło około 400 placówek oświatowych. Do tej pory w ramach naszych działań projektem „ABC
Ekonomii” objęliśmy około 800 placówek
dydaktycznych, świetlic czy bibliotek.
Liczbę dzieci trudno jest zliczyć, ponieważ projekt jest wieloletni, a jednym
z naszych założeń jest brak raportowania.
Nauczyciel ma uczyć a nie tworzyć dokumentację.
Właśnie rozpoczęliście także nowy
projekt - ABC Empatii. Co możesz
o nim powiedzieć?
„ABC Empatii” to spełnienie jednego z moich największych marzeń. Projekt ten jest mi bardzo bliski, ponieważ
w książce „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” rozdziały I - „Aparat”

jest polskim przedsiębiorcą i filantropem. Ponad 20 lat temu założył pierwszą firmę, której sukces przyczynił się
do wspierania szeregu inicjatyw, poszerzających horyzonty i możliwości społeczeństwa. Obecnie jest właścicielem
sześciu biznesów: ABC Czepczyński
oraz Simple Way - firm świadczących
usługi spedycji w europejskim transporcie drogowym, butikowego biura
podróży Sonriso, multiagencji ubezpieczeniowej Carelius, ośrodka wypoczynkowego WEZAJ oraz agencji kreatywnej
MUFU. W 2019 roku wraz z małżonką
założył Czepczyński Family Foundation,
której głównym celem jest zwiększanie
dostępności do edukacji najmłodszych
i stałe podnoszenie jej jakości.
Członek zarządu The Family Business
Network Poland i Rady Firm Rodzinnych
przy Konfederacji Lewiatan. Od 2018
roku aktywnie wspiera UNICEF Polska,
a od 2020 roku jest członkiem Rotary
Polska (Rotary Club Gorzów Wlkp.).

i IX - „Gepard” były inspirowane historią
mojej rodziny.
Autorami książki są Wiktor Czepczyński, Żaneta Kupczyk i Katarzyna Muzyka-Jacheć. To kontynuacja przygód Zosi
i Maksa znanych już dzieciom z „ABC
ekonomii”. Bohaterowie poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z różnymi
niepełnosprawnościami i schorzeniami
(tymi bardziej i mniej widocznymi). Cukrzyca, niepełnosprawność intelektualna, zespół Aspergera czy blizny na ciele
to tylko niektóre z tematów poruszanych
w książce. Nowe relacje i doświadczenia
uczą naszych młodych bohaterów empatii i tolerancji, w szczególności do rówieśników.
Poprzez edukację najmłodszych zamierzamy dążyć do likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmiany myślenia
i negatywnych postaw.
Aktualnie kończymy prace nad przewodnikiem metodycznym zawierającym propozycje warsztatów i materiałów dodatkowych dla nauczycieli. Każdy warsztat
tworzymy przy konsultacji i współpracy
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Zarówno w życiu jak i w biznesie stawiasz na rodzinę. Czy to Twoja życiowa dewiza?
Tak, rodzina jest dla mnie największą
i najważniejszą wartością. To ona daje mi
siłę by pokonywać problemy, dodaje mi
energii i napędza do działania. Kiedy człowiek w swojej aksjologii umieści rodzinę
na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie poukładane we właściwy sposób.
Dziś jeszcze bardziej doceniam naszą
wewnętrzną relację i wartość rodziny.
Dzięki pandemii wspólnie z małżonką
i dziećmi odkryliśmy w sobie mnóstwo
talentów, wspólnych zainteresowań
i przede wszystkim radości z tego, że jesteśmy razem.
Zajmujesz się wieloma dziedzinami
biznesu, od transportu, spedycji, hotelarstwa i podróży, aż po projekty edukacyjne i w każdej z tych dziedzin osiągasz sukcesy. Czy taka różnorodność
nie jest dużym wyzwaniem i utrudnieniem na etapie zarządzania?
Wyzwaniem, na pewno. Jednak osadzenie
każdego z tych biznesów na konkretnych
i realnych wartościach pomogło mi zminimalizować ewentualne utrudnienia na
dalszym etapie zarządzania. Udało mi się
zbudować równowagę pomiędzy rodziną,
pasją, a pracą zawodową oraz wzajemnie
korzystać z doświadczeń na gruncie każdej z tych dziedzin. W ten sposób powstała firma spedycyjna ABC Czepczyński,
następnie rodzinny ośrodek wypoczynkowy WEZAJ, a z pasji do poszerzania
horyzontów - SONRISO - butikowe biuro
podróży. Kolejnym krokiem było utworzenie multiagencji ubezpieczeniowej
CARELIUS, która początkowo stanowiła uzupełnienie usług ABC Czepczyński,
chroniąc interesy przewoźników, a obecnie rozszerzyła zakres oferty o usługi dla
klientów indywidualnych, a także współzałożenie agencji kreatywnej MUFU,
która tworzy całą identyfikację wizualną
wszystkich naszych spółek (oraz klientów
zewnętrznych).
W wyniku wieloletnich działań CSR-owych prowadzonych przez każdą z wymienionych tu spółek, powstała fundacja:
Czepczyński Family Foundation. Tak
więc, każdy z biznesów ma kompletnie
inny przedmiot działalności, jednak przyświeca nam ta sama misja i jednakowe
wartości.
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Rotary i Czepczyński Family Foundation podczas prezentacji projektu „ABC
Ekonomii” w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wielkopolskim

24 września 2018 roku w siedzibie
UNICEF w Nowym Jorku podpisałeś z UNICEF Polska porozumienie
o współpracy. Na czym polega ta
współpraca?
Współpraca z UNICEF Polska to jedna
z najważniejszych umów okołobiznesowych, jaką podpisałem. Już ponad dwa
lata wspieramy program „Prezenty bez
Pudła”, w który udało nam się zaangażować nie tylko naszych pracowników, ale
również kontrahentów i partnerów biznesowych. Akcja ta polega na przekazaniu
organizacji środków na zakup produktów
humanitarnych, które są przekazywane do krajów, w których działa UNICEF.
Wśród nich znajdują się m.in. szczepionki, zestawy higieniczne, żywność terapeutyczna stosowana w leczeniu niedożywienia, materiały edukacyjne czy sportowe.
Każdy z tych produktów niesie realną pomoc dzieciom i ich rodzinom.
Naszym kolejnym krokiem jest połączenie sił UNICEF Polska z Czepczyński
Family Foundation, aby realizować misję
pomagania w szerzeniu edukacji wśród
najmłodszych. Będziemy dążyć do zapewnienia każdemu dziecku możliwości rozwoju oraz realizacji jego potencjału.
Dodatkowo, UNICEF Polska również
objął honorowym patronatem nasze projekty „ABC Ekonomii” i „ABC Empatii”.
W obu książkach znajdują się słowa wstępu Marka Krupińskiego, Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.
Jak sam podkreślasz: filantropia to
dla Ciebie potrzeba serca. Mówi o tym
wiele Twoich działań. Realizowałeś duże projekty jak choćby pomoc
przy wyposażeniu pracowni kardiologii inwazyjnej Kliniki Kardiologii
i Nefrologii dziecięcej Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu. Za takie

Fot. z arch. Czepczyński Family Foundation

z konkretną fundacją czy stowarzyszeniem zajmującym się daną chorobą (schorzeniem) i niepełnosprawnością.

działania otrzymałeś m. in. wyróżnienie Rodzinny Filantrop Roku 2019
magazynu „Forbes”. Czy projekty
edukacyjne także wypływają z potrzeby serca i czy mają wymiar filantropijny?
Dokładnie tak, działania fundacji to poniekąd moje małe marzenia. Ostatnio
wspomniałem na spotkaniu zespołu fundacji, że jedno z nich, o publikacji „ABC
Empatii”, zostało już spełnione. Teraz
czas na kolejne - by ta książka trafiła do
każdego dziecka na świecie.
Ruszamy więc w CFF z projektem
“1000/100”. Planujemy wyposażyć placówki w 1000 gminach i 100 szpitali
dziecięcych w materiały „ABC Empatii”.
Wszystko bezpłatnie, w ramach celów
statutowych fundacji. Podobne działania
prowadziliśmy z projektem „ABC Ekonomii”, gdzie wyposażyliśmy placówki edukacyjne i domy dziecka. Każde dziecko ma
prawo do rozwoju i o to zamierzamy jak
najlepiej zadbać.
To wspaniały cel Arturze. Podziwiam Wasze działania. Na koniec
jeszcze jedno pytanie. Posiadasz
wieloletnie doświadczenie w biznesie. Co możesz poradzić tym którzy
prowadzą własne firmy w tym trudnym czasie?
By nie szli w zaparte i nie bali się zrobić krok do tyłu. To trudny okres dla nas
wszystkich. Doskonale wiem, że to nie
lada wyzwanie, sam zostałem zmuszony
zamrozić jeden z biznesów (biuro podróży). To wymaga od nas trudnych i odważnych decyzji, ale uważam, że tylko reset
pozwoli nam wszystkim jakkolwiek pójść
do przodu. Niestety, do tego też wymagana jest wzajemna empatia, której, mimo
globalnego kryzysu, wciąż tak bardzo nam
brakuje.

N

Psiarze kontra kociarze

ie uwierzycie…! Właśnie takie hasła
przyciągają uwagę. Muszą zaskakiwać i przyciągać oryginalnością. A jak
sprawić, żeby Wasza akcja charytatywna
zainteresowała szerokie grono potencjalnych darczyńców? Klub RAC Warszawa
postawił na odrobinę rywalizacji.
Założenia projektu PSIARZE KONTRA
KOCIARZE są bardzo proste. Zbieramy
pieniądze, za które zakupimy najpotrzebniejsze produkty dla podwarszawskich
schronisk. Postanowiliśmy jednak, że nieco urozmaicimy tradycyjną formę zbiórki
internetowej i… zorganizowaliśmy dwie!

Jedna z nich nazywa się PSY GÓRĄ!,
a druga KOTY RZĄDZĄ! Cel jest ten sam,
ale pierwsza zbiórka przeznaczona jest
dla miłośników psów, a druga – dla kociarzy. Ludzie bywają bardzo emocjonalni,
gdy pada pytanie: „Co jest lepsze – psy czy
koty?” Więc postanowiliśmy potraktować
temat z przymrużeniem oka i wykorzystać go, by zebrać pieniądze na szczytny
cel oraz promować adopcję zwierząt ze
schronisk.
Przygotowaliśmy kolorowe grafiki i humorystyczne teksty, dzięki czemu już
udało nam się zebrać ponad 1 000 zł

i zainteresować projektem – oraz Rotary i Rotaractem – ponad 11 tysięcy osób.
Chcemy do akcji zaprosić również producentów karmy i akcesoriów dla zwierząt.
Zbiórki potrwają do połowy kwietnia,
więc jeśli chcecie się dorzuć (koty na razie wygrywają!), to zapraszam na fanpejdż RAC Warszawa lub do kontaktu telefonicznego (+48 692 604 234). Chętnie
wyślę Wam linki do zbiórek. Forma może
i jest zabawna, ale cel – szczytny! A Ty?
Jesteś psiarzem czy kociarzem?
Rafał Tondera, RAC Warszawa i RC
Warszawa Józefów

Rotaract Polska

Rotaract świętuje urodziny
M

ówi się, że dobre imprezy urodzinowe trwają przynajmniej dwa dni.
Kluby Rotaract wzięły sobie tę zasadę do
serca i rok rocznie obchodzą Światowy
Tydzień Rotaractu, aby uczcić moment
charteru pierwszego klubu Rotaract na
świecie 13 marca 1968 roku.
Często jest to okres wzmożonej aktywności klubów, które organizują akcje
charytatywne lub imprezy integracyjne
i spotykają się z zaprzyjaźnionymi klubami Rotary. To już drugi rok, gdy również
i polskie kluby zmuszone były obchodzić
Światowy Tydzień Rotaractu online, ale
– biorąc do serca uwagi Prezydenta RI,
Holgera Knaacka – staraliśmy się ujrzeć
w tym wyzwaniu swoistą szansę.

Każdego dnia mogliśmy wybierać spośród ciekawych warsztatów i wykładów,
które zorganizował ERIC (European Rotaract Information Centre), czyli nasze
europejskie MDIO. Chętni mogli wziąć
udział w dobroczynnym quizie, warsztatach z rozwiązywania konfliktów i poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych,
a nawet w otwartym panelu dyskusyjnym z członkami Światowej Organizacji
Zdrowia nt. szczepionek na Covid-19.
Polskie kluby Rotaract również nie próżnowały. To właśnie 10 marca ujrzał światło dziennie film podsumowujący projekt
„Drobne kroki ku wielkim zmianom”,
w którym wzięło udział osiem klubów
Rotaract i tyle samo klubów Rotary z na-

szego Dystryktu, a klub RAC Warszawa
tradycyjnie już opublikował kolejną serię ciekawostek o Rotary i Rotarakcie
w ramach dorocznego projektu ROTAFAKT – znajdziecie je na facebookowym
fanpejdżu klubu.
Bardzo dziękujemy wszystkim klubom
Rotary, które wspierają działalność polskich Rotaractorów – nawet jeśli nie pochodzą bezpośrednio z ich klubów sponsorowanych. Wierzymy, że tylko dzięki
dialogom międzypokoleniowym i stałemu
poszerzaniu swoich horyzontów będziemy w stanie z każdym dniem tworzyć coraz silniejsze Rotary, Rotaract i Interact.
Rafał Tondera, RAC Warszawa / RC
Warszawa Józefów
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Grafiki Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa Józefów

Rotaract Warszawa

| FELIETON

moje 3 grosze... (część 12)

Świat po pandemii (2)
K

iedy ukaże się ten felieton będę już
zaszczepiony pierwszą, a może
nawet drugą dawką szczepionki
przeciw Covid-19. Czy to znaczy,
że będę bezpieczny? Czy to znaczy, że nic nie będzie mi grozić?
Zobaczymy. Mam też nadzieję,
że wielu z Was również przejdzie szczepienia, bo każda
szczepionka jest lepsza niż
jej brak. Kilku moich przyjaciół nie zdążyło i zostało zarażonych. Na szczęście przeżyli pobyt w szpitalu, ale były
momenty, że traciłem nadzieję
na ich wyzdrowienie.
Pewnie zapytacie co dalej, jeśli
felieton ma traktować o tym jak
będzie wyglądać świat po pandemii.
Tegoroczny PETS odbędzie się w wersji wirtualnej. Majowa Konferencja Dystryktu też. Czy można więc prognozować,
kiedy nasze spotkania klubowe wrócą
do wersji „na żywo”? Może w wakacje,
może jesienią, a może nie wrócą w ogóle?
Powiecie niemożliwe. Przecież wszyscy
o tym marzą, wszyscy na to czekają. Więc
zastanówmy się przez chwilę jak wyglądały nasze spotkania od marca ub. roku,
kiedy to został ogłoszony lockdown.
Od wielu lat na naszych forach rotariańskich prowadzi się dyskusje na temat
sensu zakładania e-klubów. Liczba zwolenników starego porządku, czyli klubów
takich jakie znaliśmy i jakich spotykaliśmy się co tydzień, była wielokrotnie
większa niż tych chętnych do przystąpienia do klubu wirtualnego. Przyznam,
że sam należałem do tej większości choć
argumenty drugiej strony dawały dużo
do myślenia. 25 czerwca 2022 roku nasz
klub będzie obchodzić 25-lecie powstania i myślę, że element ćwierćwiekowego przyzwyczajenia odegrał tu znaczącą
rolę. Przecież tak spotykaliśmy się od
zawsze i nie wyobrażaliśmy sobie innej
formy spotkań. A tu nagle wybuchła pandemia. Lockdown. Zamknięcie hotelu
i zawieszenie terminarza. Przez kolejne
miesiące odbyliśmy kilka próbnych spotkań a od jesieni przeszliśmy na spotkania na platformie ZOOM.
I nagle okazało się, że tak też można.
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Szybkie szkolenie i od ponad pół roku
spotykamy się regularnie online. Frekwencja jest może trochę mniejsza jak
kiedyś, ale za to spotkania trwają dłużej.
Nagle okazuje się, że jest tyle spraw do
omówienia, że musimy ustawiać dodatkowe sesje. Nagle okazało się, że można
zapraszać na spotkanie osoby z różnych
stron nie tylko Polski, ale wręcz świata
co byłoby niemożliwe przy spotkaniach
w hotelu. Mieliśmy możliwość zapraszać
do udziału różnych gości, guest speakerów, którzy nie byliby w stanie odwiedzić
klubu nawet gdy nie było pandemii.
Powiecie, że to nic dziwnego, bo wiele
klubów spotyka się w ten sposób i po co
o tym w ogóle piszę. Ok. Ale nasz klub jest
mocno przywiązany do tradycji rotariańskich a poza tym po 25 latach można się
do pewnych sytuacji przyzwyczaić. Jednak te spotkania przy stole, przy wspólnej
kolacji, a przy okazji Wigilii razem z żonami i grupą dzieci z Domu Dziecka w Miękini, k/Krakowa, którymi opiekujemy się
od ponad 15 lat, miały zupełnie inny charakter. Czyżby więc należało rozważyć
opcję spotkań hybrydowych?
Oczywiście są to indywidualne decyzje
klubów i powinny być podjęte z uwzględnieniem oczekiwań wszystkich członków.

Wiem, że nadal są w klubach osoby, które
tolerują komputery do momentu, gdy
się nie zawieszą lub gdy nie trzeba
uczyć się obsługi nowych aplikacji.
Jednak od czego są przyjaciele
w klubie, którzy pomogą ujarzmić sprzęt i finalnie wywołać
uśmiechy na twarzach podczas zoomowego spotkania
rotariańskiego.
Pozostawmy więc temat jako
otwarty i zobaczymy co przyniesie przyszłość. Natomiast
teraz zapraszam do treningu
naszych szarych komórek i załączam jedna z moich najbardziej ulubionych zagadek matematycznych.
„Pewien Arab miał 3 synów i stado
składające się z 17 wielbłądów. W testamencie zapisał, że kiedy umrze najstarszy
syn otrzyma 1/2 stada, drugi 1/6 a najmłodszy 1/9. Ponieważ nie dało się podzielić stada zgodnie z wolą Araba, który
zaznaczył dodatkowo, że zwierzęta mają
być żywe i nie poćwiartowane, udali się po
poradę do lokalnego mędrca. Proszę zgadnąć jakiej rady im udzielił, co ostatecznie
pozwoliło wypełnić testament.”
Życzę miłej zabawy.

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.

Prof. Roman Banaszewski

Fot. z arch. RC Kraków Wawel
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Wspomnienie
prof. Romana Banaszewskiego
N

asz wspaniały kolega prof. Roman
Banaszewski, wybitny artysta,
pedagog i społecznik – zawsze wierny
ideałom rotariańskim. Współzałożyciel Klubu Rotary Kraków Wawel i jego
członek przez 24 lata. Pożegnaliśmy Go
13.01.2021 roku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie - nekropolii artystów,
uczonych i wielu zasłużonych Polaków.
Był wybitnym grafikiem, rysownikiem,
malarzem, projektantem graficznym;
cenionym nauczycielem akademickim wychowawcą kilku pokoleń artystów. Dla
nas jednak był przede wszystkim Kolegą
klubowym i serdecznym Przyjacielem.
Z racji wieku i stażu w Rotary, można by
Go nazwać Rotarianinem nestorem, ale
my, często o wiele lat młodsi, nigdy nie
odczuwaliśmy tego. Sprawiała to Jego
naturalność w sposobie bycia, otwartość
na ludzi i przyjazny stosunek do innych,
bez względu na wiek czy pozycję, empa-

tia i gotowość do świadczenia pomocy.
Emanował spokojem i rozwagą wynikającą z bogatego doświadczenia życiowego, ale imponował także świeżością spojrzenia i krytycznym, lecz racjonalnym
osądem współczesności, jak również
- niemal do końca - nienaganną sylwetką i sprawnością fizyczną. Wszystkie te
cechy w połączeniu z pozycją zawodową,
wysoką kulturą osobistą i aktywnością
na niwie społecznej sprawiały, że dla
wielu młodszych kolegów był wzorem
człowieka i Rotarianina.
Roman Banaszewski urodził się w 1932
roku w Janikowie koło Inowrocławia.
Po ukończeniu Państwowego Liceum
Plastycznego w Bydgoszczy, w latach
1954 – 59 studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki. Od 1961 roku
pracował jako nauczyciel akademicki
na Wydziale Architektury Politechniki
w Krakowie, a od 1969 roku – równole-

gle, na Wydziale Form Przemysłowych
ASP w Krakowie. W roku 1975, już jako
docent, objął Pracownię Typografii oraz
kierownictwo drukarni na Wydziale Grafiki ASP. W 1987 roku otrzymał
tytuł naukowy profesora. Dwukrotnie
był kierownikiem Katedry Projektowej na Wydziale Grafiki. W latach 1987
– 1990 pełnił funkcję prorektora ds.
studenckich w ASP. W roku 1988 prowadził gościnnie wykłady z typografii
w Fachhochschule w Münster w Niemczech. Do emerytury prowadził na Wydziale Grafiki pracownię dyplomującą
Projektowanie Grafiki Książki i Typografii. Od powstania miesięcznika
„Kraków” w 2004 roku, przez 13 lat był
redaktorem graficznym tego pisma. Po
ukończeniu pracy w krakowskiej ASP
prowadził zajęcia dydaktyczne w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie,
a później, przez kilka lat był wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole
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Obraz z cyklu „Spotkania” IV/6, 2006 r., technika mieszana
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Zawsze był gotów do pomocy innym
i wsparcia potrzebujących. Wielokrotnie przekazywał swoje wyjątkowe prace
na aukcje charytatywne organizowane
przez środowisko krakowskich Rotarian.
Za działalność w Rotary International
został wyróżniony odznaką Paul Harris
Fellow.
Będzie nam brakowało Jego ciepłego
uśmiechu, dobrej energii i optymizmu,

lecz na zawsze pozostanie w naszej pamięci i we wdzięcznej pamięci tych,
których wspomógł w trakcie wielu lat
działalności rotariańskiej, po raz ostatni w dniu pogrzebu, kiedy to – zgodnie
z Jego wolą - zebraliśmy znaczącą kwotę
na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla
Dzieci.
Przyjaciele z Rotary Club Kraków
Wawel

Praca z cyklu „Spotkania” IV/12, 2006 r., technika mieszana

Fot. z archiwum prof. Romana Banaszewskiego

Technik Komputerowych w Warszawie
na Wydziale Sztuki Nowych Mediów.
Od ukończenia studiów nieprzerwanie
zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem, malarstwem i projektowaniem
graficznym, a rezultaty prezentował na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Utrzymywał
stałą współpracę z galeriami w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych.
Prace prof. Romana Banaszewskiego
znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych m.
in. Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum
Ziemi Bydgoskiej, Muzeum Pomorskim
w Gdańsku, Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Muzeum w Łodzi,
Galerii Sztuki „22”w Oslo, Pratt Institiute w Nowym Jorku, w Gabinecie Grafiki
w Genewie, Muzeum Miejskim w Tokio,
Bibliotece Kongresowej w Waszyngtonie, w Stowarzyszeniu Nowa Darmstadzka Secesja w Darmstadt, w Hessisches Parlamenthaus w Bonn, w Galerii
Art & Design w Burgfelden. Brał udział
w krajowych i międzynarodowych plenerach artystycznych, m. in. w Mikołowie, w Darmstadt - Niemcy, w Mirabel
– Francja, w San Jose de la Esguina - Argentyna.
Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymał, m.in. Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, „Złoty Laur”
Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w sztuce, brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Fot. z archiwum prof. Romana Banaszewskiego
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Test 4 pytań

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

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?
KALENDARIUM WYDARZEŃ
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

KWIECIEŃ 2021
Warsztaty on-line dla członków Rotary
i Rotaract Dystrykt 2231
Pozyskiwanie funduszy od sponsorów

Dystrykt 2231

Internet - platforma Zoom

PETS 2021

Dystrykt 2231

28

Internet – platforma Zoom

Warsztaty on-line dla członków Rotary
i Rotaract Dystrykt 2231
Jak nawiązać współpracę międzynarodową
i efektywnie wykorzystać globalne możliwości
Rotary?

Dystrykt 2231

7

Internet - platforma Zoom

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dystryktu

Dystrykt 2231

27

Kotlina Kłodzka

IFMR Poland International Tour Kotlina
Kłodzka – odkryj piękno Dolnego Śląska

IFMR Polska

29

Internet - platforma Zoom

Konferencja Dystryktu

Dystrykt 2231

Bydgoszcz

IFMR Poland International Tour Bydgoszcz,
Polska

14

Internet – platforma Zoom

17-18

MAJ 2021

WRZESIEŃ 2021
16

IFMR Polska

Rotary w liczbach
Rotary

Rotaract

Interact

Rotary Dystrykt 2231

Członkowie

Członkowie

Członkowie

Członkowie

1 192 213

219 157

362 434

1645

Kluby

Kluby

Kluby

Kluby

36 631

9 273

15 758

80

Stan na 16 lutego 2021 r.
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PRZYJAŹŃ

RADOŚĆ
MĄDROŚĆ

POMOC

MĄDROŚĆ

WOLONTARIAT

RADOŚĆ

POMOC

WOLONTARIAT

PRZYJAŹŃ

POMOC

MĄDROŚĆ

WOLONTARIAT

PRZYJAŹŃ

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT
PRZYJAŹŃ
MĄDROŚĆ
PRZYJAŹŃ
RADOŚĆ
PRZYJAŹŃ
POMOC

MĄDROŚĆ

MĄDROŚĆ

PRZYJAŹŃ

SŁUŻBA INNYM
PONAD WŁASNE INTERESY

