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Niech każdy
przyprowadzi
kogoś nowego
Shekhar Mehta

Prezydent Rotary International
Drodzy propagatorzy zmian,
życzę Wam i Waszym rodzinom szczęśliwego nowego roku rotariańskiego! Sprawmy, by był to najlepszy rok naszego życia poprzez nieustający rozwój i czyny. Niech będzie to rok propagatorów
zmian, a zacznijmy od członkostwa.
Przypomnijmy sobie inicjatywę: „Niech każdy przyprowadzi kogoś
nowego”. Sprawmy, aby Rotary wkroczyło w nowe społeczności
i rozszerzyło się na nowe regiony świata. Jeśli każdy wprowadzi
jedną nową osobę, do lipca 2022 r. liczba naszych członków wzrośnie do 1,3 miliona. Zatem do dzieła!
Wyobraźcie sobie, jakie zmiany moglibyśmy wprowadzać, gdyby
było nas aż tyle! Więcej ludzi, którzy opiekują się potrzebującymi,
więcej ludzi, których służba zmienia życie. Więcej członków będzie
w stanie podejmować coraz ambitniejsze inicjatywy pomocowe,
a każdy z nas dalej będzie działać, odpowiadając na potrzeby naszych lokalnych społeczności.
Piękno Rotary polega na tym, że służba ma wiele znaczeń – w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. Powinniśmy jednak wszyscy
włączyć w nasze działania jeden wspólny element: wzmocnienie
pozycji dziewcząt. Niestety, nawet w dzisiejszych czasach dziewczęta i młode kobiety mierzą się z nierównym traktowaniem na
całym świecie. Mamy moc, która pozwoli nam walczyć o równo-
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uprawnienie. Wzmacnianie pozycji kobiet umożliwi im łatwiejszy
dostęp do edukacji, lepszą opiekę zdrowotną, więcej perspektyw
zawodowych, a równość w każdej sferze życia powinna stanowić
kamień węgielny wszystkich projektów rotariańskich. Dziewczęta
są przyszłymi przywódczyniami, więc musimy pomóc im tę przyszłość kształtować.
To bardzo trudne czasy i składam gratulacje każdemu, kto działał
w walce z sytuacją pandemiczną na świecie. Rotarianie podołają
wszelkim wyzwaniom. Im większe wyzwanie, tym większa pasja
rotariańska. Spójrzcie, czego byliśmy w stanie dokonać, gdy obraliśmy sobie tak ogromny cel, jakim była eliminacja polio. Spójrzcie na
miliony ludzi, którym zapewniliśmy dostęp do bieżącej wody i godnych warunków sanitarnych. Spójrzcie na to, co robimy każdego
roku, aby promować pokój na świecie – nawet tam, gdzie wydaje się
on być nieosiągalny. Nasze programy związane z edukacją i walką
z analfabetyzmem stanowią podwaliny dla nowych społeczeństw.
W tym roku podejmijmy wyzwanie, aby realizować jeszcze więcej
projektów i programów o zasięgach ogólnokrajowych. W tym roku
sprawmy, aby nasza służba zmieniała życia.
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Służąc
odmieniaj życie
Cudowny to podarunek
By życie zgoła odmienić
By braciom i siostrom w potrzebie
Pomagać, nadzieję w nich zakorzenić
I rękę, i serce, i duszę
Wyciągnąć nad wszelkie podziały
Aż jeden po drugim i każdy każdemu
Pomagać świat będzie cały.
Prywatnie czy w służbie,
Otwarcie czy skrycie
Pamiętaj o jednym:
Służąc, odmieniaj życie.

Shekhar Mehta

Prezydent Rotary International
Drodzy propagatorzy zmian,
w tym miesiącu skupiamy się na kwestiach członkostwa i proszę,
byście pomogli nam zapisać się w tym roku na kartach historii. Od
ponad 20 lat liczba Rotarian utrzymuje się na poziomie 1,2 miliona. Jesteśmy barwną organizacją o 116-letniej tradycji, mamy
członków w ponad 220 krajach na całym świecie i bogatą historię
sukcesów programów humanitarnych oraz walki z polio. Rotary
wiele zmieniło w naszych życiach i życiach innych ludzi. Służąc,
odmieniamy życia, ale nie sądzicie, że Rotary przyczyniłoby się do
jeszcze większych zmian, gdyby więcej osób działało zgodnie z naszym mottem „Służba innym ponad korzyść własną”?
Do lipca 2022 roku chciałbym zwiększyć liczbę członków do 1,3
miliona. Sposób na to jest prosty. Niech każdy kogoś przyprowadzi. Chciałbym, aby w tym roku każdy Rotarianin i Rotaraktor
przyprowadził do klubu kogoś nowego.
Członkowie są największą siłą naszej organizacji. To właśnie wy
hojnie przekazujecie darowizny na Fundację Rotary. To wy organizujecie projekty, które przynoszą światu wiele dobra. I wreszcie
to wy przyczyniacie się do tego, że świat jest tak bliski całkowitej
eliminacji polio.

Obierając członkostwo za nasz tegoroczny priorytet, skupmy
się też na różnorodności, koncentrując się na młodych ludziach,
a w szczególności – na kobietach. Niech kluby celebrują swoich
nowych członków, a każdy Rotarianin, który zasponsoruje nowego
członka zostanie przeze mnie osobiście wyróżniony. Dodatkowo –
każdy, kto przyprowadzi min. 25 osób do Rotary, stanie się członkiem naszego nowego Towarzystwa Członkostwa (Membership
Society).
Dzieląc się darem Rotary z innymi, nie zapominajmy o tym, by angażować nowych członków, gdyż zaangażowany Rotarianin stanowi ogromną wartość. Pamiętajcie, że aktywizacja i utrzymanie
obecnych członków są tak samo ważne, jak pozyskiwanie nowych.
Bądźmy gotowi na tworzenie nowych klubów o elastycznych formach. Z wielką nadzieją przyglądam się klubom, które organizują
spotkania online lub hybrydowo czy klubom skupionym wokół
jednego konkretnego celu.
Rozwijając się, możemy więcej. Wzmacniajmy pozycję dziewcząt
poprzez realizację założeń rotariańskich obszarów działań podstawowych. Stypendia dla dziewcząt, toalety w szkołach, edukacja
w zakresie zdrowia i higieny – możemy naprawdę wiele. Projekty
proekologiczne również przyciągają uwagę ludzi z całego świata.
Dołączajcie do nich, aby czynić naszą planetę lepszym miejscem
– dla nas i wszystkich innych gatunków.
Każdy z was jest ambasadorem Rotary i powinniście się dzielić
waszymi dokonaniami z ludźmi spoza naszej organizacji. Korzystajcie z mediów społecznościowych, aby opowiadać historie, dla
których wspólnym tłem jest nasze motto: „Służba innym ponad
korzyść własną”.
Na koniec chciałbym postawić przed każdym klubem wyzwanie.
Zaplanujcie jeden dzień poświęcony rotariańskiej służbie, kiedy
wolontariusze z Rotary i spoza naszej organizacji zbiorą się, by
dzielić się sukcesami swojej pracy humanitarnej dla lokalnych
społeczności. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na rotary.org. Tam też szukajcie inspiracji, jak realizować tegoroczne
hasło: Służąc, odmieniaj życie.
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Nasza wizja
lepszego
świata
John Germ

Przewodniczący Fundacji Rotary

Lipiec to dla Rotarian miesiąc pełen emocji, czas nowego początku. Dla wielu to również okazja, by podjąć się nowych ról liderskich. Jesteśmy pełni optymizmu i myślimy o tym, ile dobrego możemy zdziałać przez następnych dwanaście miesięcy.
W chwili pisania tego tekstu przypomniałem sobie słowa przypisywane Helen Kellen, amerykańskiej aktywistce, która poświęciła się pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami: „Jedyną rzeczą gorszą od bycia niewidomym jest mieć wzrok, ale
nie widzieć”.
To niezwykłe, że niewidoma kobieta nauczyła nas tej ogromnej
różnicy między widzeniem a wzrokiem. Można widzieć świat
takim, jaki jest, ale nie dostrzegać tego, czym może się stać. Fundacja Rotary od zawsze spogląda na liczne możliwości rozwoju
– i wprowadza je w życie.
Chciałbym zadać wam pytanie na początku tej kadencji: Jak wyglądać będzie dla was ten rok? Czy bliska wam społeczność może
skorzystać z jakiegoś grantu realizowanego przez Fundację? Na
pewno może i gdy czytacie te słowa, czekają na waszą pomoc i na
wasze przywództwo.
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Wciąż mierzymy się z wyzwaniami, które postawił przed nami Covid-19, ale nie możemy stanąć w miejscu. Pandemia pogłębiła wiele
kryzysów związanych z edukacją i zdrowiem. Świat nas potrzebuje.
Od 1 lipca możecie składać aplikacje na granty, dotyczące nowego obszaru działań podstawowych: ochrony środowiska. Lipiec przynosi też inną zmianę. Dokonaliśmy restrukturyzacji
Funduszu Światowego (World Fund), który za główny cel obrał
zrównoważony rozwój. Dopiero zaczynamy ten rok, a już kontynuujemy pierwszy Program Skali w Zambii, szukamy miejsca
na kolejne Centrum Pokoju i planujemy oraz wdrażamy global
granty, które pomogą przyszłym pokoleniom.
Parafrazując chińskiego filozofa Laozi, dziś stawiamy pierwszy
krok w podróży tysiąca kilometrów. Kroczmy naprzód razem, nie
oglądając się za siebie. Rotarianie lubią wyzwania, więc stawiam
przed wami to: postarajmy się realizować jeszcze większe projekty i mieć jeszcze ambitniejsze wizje na przyszłość.
Gdy Fundacja Rotary stanie się częścią waszej wizji lepszego
świata, zobaczycie, że świat się zmieni, a wraz ze światem – wy.
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Więcej członków
pozwoli nam czynić
więcej dobra
John Germ

Przewodniczący Fundacji Rotary

W sierpniu skupiamy się na członkostwie – badamy, jak możemy
poszerzyć zasięg Rotary. Tworząc nowe kluby i realizując plan
Prezydenta RI Shekhara Mehty „Niech każdy przyprowadzi kogoś
nowego”, zastanówmy się, jak wiele dobrego przyniesie to na każdym szczeblu naszej organizacji.
Najważniejszymi częściami Rotary są członkowie i Fundacja Rotary oraz zależność między nimi. Na naszą organizację składa się
ponad 48 tysięcy klubów Rotary i Rotaract, a bez oddanych członków nie moglibyśmy pełnić służby. Realizują oni również misję
Fundacji Rotary, czyniąc dobro na świecie, pracując u podstaw
i wspierając liczne programy i granty Fundacji.
Zwiększenie liczby członków pozwoli Fundacji czynić jeszcze
więcej dobra. Mielibyśmy więcej rąk, które realizowałyby projekty związane z doprowadzaniem czystej wody i instalowaniem
podstawowej kanalizacji. Więcej głów planowałoby akcje, wspierające badania prenatalne, które ratują życia niemowląt. Moglibyśmy też finansować więcej grantów dystryktalnych, które walczą
z analfabetyzmem.
Jedna trzecia członków rok rocznie aktywnie wspiera Fundację

poprzez darowizny lub w inny sposób. Wyobraźcie sobie, co byśmy
osiągnęli, gdyby ten odsetek choć odrobinę zwiększyć. Zwiększenie liczby darowizn pozwoliłoby nam zwiększyć finansowanie rotariańskich Centrów Pokoju oraz wzmocniłoby nasze działania
w walce z polio dzięki współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gates.
Fundacja Rotary posiada ogromną moc, która pozwala efektywnie
realizować zrównoważone projekty pomocowe na całym świecie.
Organizacja Charity Navigator już od trzynastu lat przydziela
Fundacji Rotary najwyższą ocenę – cztery gwiazdki. Możemy być
z tego dumni. Byłoby wspaniale, gdyby Rotarianie wspierali Fundację tak, jak tylko mogą.
Mam do was prośbę. Poświęćcie 10 minut waszego kolejnego spotkania na dyskusję na temat tego, jak możecie zwiększyć swoje zaangażowanie w działalność na rzecz Fundacji. Działania te mogą
obejmować organizację internetowej zbiórki lub partnerstwo z innym klubem przy realizacji global grantu.
Niezależnie od tego, co robicie, pamiętajcie, że każdy z nas – bez
wyjątku – pozwala Rotary iść naprzód i zapewnia ciągłość działania Fundacji.
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Z początkiem
nowej
kadencji
Wojciech Wrzecionkowski
Gubernator Dystryktu 2231

Drogie Rotarianki i Rotarianie, jak już wiecie a dniem 1 lipca br.
przejąłem obowiązki Gubernatora Dystryktu. Uroczystość przekazania służby odbyła się w Olsztynie w Ogrodach Willi Pallas.
W tym dniu przekazanie służby miały: RC Olsztyn, RC Olsztyn
Varmia i Rotaract Olsztyn. W uroczystości wzięło udział ponad
100 osób, z klubów: RC Olsztyn, RC Olsztyn Varmia, RC Giżycko,
RC Bartoszyce - Lidzbark Warmiński i RC Elbląg Centrum, a na
Facebooku oglądało nas na „żywo” ponad 400 osób. Można wiec
powiedzieć, że łącznie było nas ponad 500 osób. Wydarzenie zostało przygotowane w sposób perfekcyjny, a prowadził je nasz
kolega Rotarianin Ireneusz Iwański, który, jako były radiowiec,
czuwał nad jej z sprawnością. Każdy kto chce zobaczyć, jak to
wyglądało, może to zrobić na Facebooku (profil klubu RC Olsztyn
Varmia). Przejmowałem służbę od IPDG Janusza Kozińskiego,
któremu chcę bardzo serdecznie podziękować za to, iż w tym trudnym czasie, udało mu się utrzymać integralność dystryktu, powołać dwa nowe kluby i zwiększyć liczbę Rotarian w Polsce. Chciałbym również podziękować wszystkim oficerom dystryktu, którzy
zgodzili się ze mną współpracować w tym nadchodzącym roku.
Jestem im bardzo wdzięczny, bo wiem jaka to jest trudna i ciężka
służba. Zapowiada się przed nami bardzo ciekawy, ale być może
również trudny rok. Nie wiadomo do końca czy przyjdzie kolejna
fala pandemii, która może pokrzyżować nasze szerokie plany. Póki
co działamy i przechodzimy z trybu „online” na spotkania klubowe w realu. Byłem już na zaproszenie RC Giżycko na przekazaniu
służby. Uroczystość odbyła się na statku w pięknych okolicznościach przyrody, z dużą grupą gości w tym Rotarian z Litwy, Bar-
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toszyc, Lidzbarka Warmińskiego, Elbląga, Olsztyna i władz lokalnych. Wydarzenie było bardzo udane i służyło integracji naszego
środowiska. Myślę, że takie ciekawe i dobrze zorganizowane przekazania służby są normą w naszym dystrykcie i wzbogacają nasze życie rotariańskie. Płynąc statkiem mieliśmy okazję obejrzeć
miejsce, gdzie powstanie pierwszy na świecie Port Rotariański.
Jest to projekt ekologiczny i pomoże w utrzymaniu dobrego stanu
wód Wielkich Jezior Mazurskich. Rotarianie z RC Giżycko stworzyli kompleksowy plan na rzecz czystości Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt ten zakłada budowę infrastruktury pozwalającej
na odbiór nieczystości płynnych z jachtów. Giżycki Klub chce, aby
przy brzegu jeziora Wielka Popówka powstała marina służąca do
odbioru nieczystości z jachtów oraz z ciekawym miejscem do spotkań i szkoleń. Obecnie ten terem jest zaniedbany, ale mógłby stać
się ich zdaniem jedną z wizytówek Giżycka. Jest to wspaniała idea
i jako Gubernator będę ją wspierał ze wszystkich sił.
Bez przerwy otrzymuję z rożnych klubów informacje o prowadzone przez nich projektach. Jestem z tego bardzo dumny i dochodzę
do wniosku, że Wasza pomysłowość nie zna granic. Taka aktywność bardzo cieszy i powoduje, że jesteśmy postrzegani na świecie
bardzo pozytywnie.
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Spis treści

Kochane i kochani,

właśnie rozpoczął się nowy rok
rotariański, a wraz z nim nowa
kadencja Gubernatora Dystryktu Wojciecha Wrzecionkowskiego. Relację z uroczystego przekazania służby gubernatorskiej,
razem z przekazaniem służby
w klubach olsztyńskich, znajdziecie w tym numerze magazynu. Bardzo dziękuję za wspaDorota Wcisła
niałą współpracę w ubiegłej
kadencji Past Gubernatorowi
Redaktor naczelna
Januszowi Kozińskiemu i życzę
pomyślności w nowej kadencji Gubernatorowi Wojciechowi Wrzecionkowskiemu. W bieżącym numerze znajdziecie obszerny materiał
na temat nowego Prezydenta Rotary International Shekhara Mehta.
Sporo miejsca poświęciliśmy także tematowi aktualizacji modelu finansowania Fundacji Rotary. Mamy nadzieję, że ten materiał będzie
służył Wam jako przewodnik po zmianach. Pod koniec czerwca trafiła
do Was ankieta do książki o polskich Rotarianach i Rotaraktorach.
Serdecznie zapraszam Was do jej wypełnienia i przesłania mailem
lub pocztą. Cześć ankiet już od Was otrzymałam i bardzo za nie dziękuję. Pozdrawiam wakacyjnie.
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1 Mb powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opisane.

33. Zarząd Rotaract Polska w kadencji 2021/2022
AKTUALNOŚCI
35. Pożegnanie Andrzeja Radzimińskiego
35. Kalendarium
35. Rotary w liczbach
35. Słownik skrótów

Foto z okładki: Prezydent Rotary International Sekhar Mehta wraz z małżonką
Rashi, w ich domu w Kalkucie. Fot. Rajesh Gupta
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad Webber

90000

Nikaraguańczyków
przekroczyło granicę
ubóstwa w 2020 roku

Stany Zjednoczone

Po tym, jak setki klubów Rotary ze Stref
33 i 34 dostarczyły miliony posiłków do
potrzebujących społeczności w ramach
swojego projektu Feed 10 Million
(PL: Nakarm 10 Milionów) w kadencji
2019/20, Dystrykt 6910 z północnej
części stanu Georgia postanowił
kontynuować projekt. Pod koniec kwietnia
przygotowali ponad dwa miliony posiłków.
Dystrykt współpracuje z programem
Ministerstwa Rolnictwa „Farmers

to Families Food Box”, który miał na
celu ograniczenie produkcji odpadów
w związku z masowym gniciem płodów
rolnych na polach spowodowanych
kryzysem pandemicznym. Randy Redner,
Past Prezydent Rotary Club of Duluth
z Georgii, wyjaśnia: „Rząd kupuje żywność,
a my zajmujemy się organizacją i logistyką
oraz zapewniamy wolontariuszy, aby
posiłki trafiały do potrzebujących”.

10 %

gospodarstw w USA
było dotkniętych
niedożywieniem w 2019
roku

District 6910

Nikaragua

W mieście Chinandega dzieci z ubogich
rodzin chodzą po wysypiskach i szukają
przedmiotów, które mogłyby odsprzedać
i nieco zarobić. Frank Huezo z Rotary
Club of Kingwood w Teksasie zaprosił
swój były klub RC of Lake Houston
Area do współpracy z NGO Fundación
Chinandega 2001, która niesie pomoc
lokalnym dzieciom. Rotarianie pomogli
wybudować szkołę zawodową, w której
uczniowie uczą się stolarki, obróbki metali,
spawalnictwa, fotografii cyfrowej i szycia.
Wsparcie Rotarian z Teksasu umożliwiło
również budowę szpitala, schroniska dla
ciężarnych kobiet i domu, który pomaga
dzieciom przystosować się do nowej,
szkolnej rzeczywistości.
Club of Lake
Houston Area
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Litwa

Aby podnieść na duchu pracowników ochrony zdrowia,
którzy zmagają się z pandemią, członkowie Rotary Club
of Vilniaus sv. Kristoforo zakupili ciasta dla personelu
wileńskiego szpitala klinicznego. „Chcieliśmy, aby poczuli
się docenieni i aby się uśmiechnęli” – mówi członek
klubu, Giedris Sulnius. Przez dziesięć tygodni klub
zamówił ponad 600 ciast za kwotę 825 USD z lokalnej
piekarni. „Nie mogliśmy osobiście odwiedzić medyków,
ale mogliśmy docenić ich pracę” – wyjaśnia Sulnius, lecz
zaznacza, że dokumentacja projektu „Uśmiechy dla
lekarzy” wcale nie była prosta. „Gdy chcieliśmy zrobić im
zdjęcie, ciast już praktycznie nie było!” – śmieje się.

Club of Vilniaus
sv. Kristoforo

21

liczba klubów Rotary
i Rotaract w Jordanii
Rwanda

Rotaract Club of Kie poświęca się pracy
na rzecz uczniów. Zorganizowali zbiórkę
na lokalną filię SOS Wioski Dziecięce,
sprzedając koszulki i organizując spacery
charytatywne. Dowiedzieli się również,
że niektóre rodziny nie mogą pokryć
kosztów uczęszczania ich dzieci do
szkół publicznych. Mimo że edukacja
w Rwandzie jest darmowa, dzieci trzeba
wyposażyć. Klub przekazał książki,
długopisy, zestawy do geometrii oraz
tornistry piętnastu uczniom Szkoły
GS Gahanga nr 1 oraz pokrył koszty
mundurków. „Organizujemy również inne,
drobne akcje, takie jak sprzątanie świata
czy budowa toalet dla seniorów” – mówi
Musa Kacheche, Prezydent klubu.

Jordania

Rotary Club of Amman Jordan Riven
tworzy przepiękną muzykę. Członkini
klubu, Rana Rizkallah, maestro
Młodzieżowej Orkiestry Narodowego
Konserwatorium Muzycznego, zebrała
utalentowanych muzyków, którzy dołączyli
do orkiestry zasponsorowanej przez
Rotary. Muzycy, którzy grają ze słuchu,
mogą wziąć udział w lekcjach czytania
nut. „Pomoże im to w przyszłej karierze” –
zaznacza Rizkallah. Na razie do orkiestry
należą tylko Rotaractorzy, ale Rizkallah ma
nadzieję, że w przyszłości dołączą również
muzycy spoza Rotary International. Próby

Club of Kie

– z zachowaniem dystansu społecznego
– rozpoczęły się na początku 2021 r.,
a orkiestra ma zapewnić rozrywkę podczas
wielu wydarzeń. W repertuarze znajdują
się zarówno utwory kultury zachodniej, jak
i arabskiej.
Club of Amman
Jordan River

3%

PKB Rwandy
przeznaczone zostało na
edukację w 2018 roku
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Światowa Konwencja
RI 2022 w Houston

Houston zamieszkuje 2,3 miliona osób na powierzchni ponad
1500 km2 – to czwarte pod względem wielkości miasto w Stanach
Zjednoczonych

Rozpocznijcie odliczanie!
„Miasto bez granic” – właśnie tak mówi o sobie Houston
w stanie Teksas i sami będziecie mogli odkryć prawdziwe
znaczenie tych słów w dniach 4-8 czerwca, podczas Światowej Konwencji Rotary International 2022. To miasto pełne
wielkich liczb: 2,3 miliona osób zamieszkuje na powierzchni ponad 1500 km2 – to pod względem wielkości największe
miasto w Stanach Zjednoczonych. Obszar całej metropolii
skupia ponad 7 milionów ludzi, mówiących (przynajmniej!)
w 145 językach świata; niektórzy uważają Houston za jedną
z bardziej różnorodnych metropolii w kraju.
W mieście znajdziecie ponad 300 parków o łącznej powierzchni ponad 16 hektarów, ale Houston stanowi również centrum
biznesowe, które stało się domem dla 250 firm z branży IT. Jesteśmy również dumni z naszego centrum badań biomedycznych, Texas Medical Centre, które zatrudnia ponad 100 tysięcy osób, jako jeden z największych kampusów szpitalnych na
świecie.
W Houston znajduje się też podlegające NASA Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona, które od
50 lat jest najważniejszym ośrodkiem badawczym w kraju
w swojej kategorii. Szkolimy w nim amerykańskich astronautów i opracowujemy innowacyjne technologie. Będąc w Houston, musisz je odwiedzić! Czekają na ciebie ciekawe wystawy edukacyjne i programy poświęcone eksploracji kosmosu.
Niezależnie od tego, czy spoglądasz w gwiazdy, czy nawiązujesz znajomości z Rotarianami z całego świata, Światowa
Konwencja Rotary International 2022 pozwoli ci odkryć
nowe horyzonty.

Od lat 60. Houston stanowiło centrum programu kosmicznego NASA oraz centrum szkoleń astronautów. Gdy nas
odwiedzicie podczas Światowej Konwencji RI 2022, nie zapomnijcie zajrzeć do Space Centre Houston, aby dowiedzieć
się więcej na temat lotów kosmicznych i historii podboju kosmosu.
W części muzealnej znajdziecie wiele pojazdów kosmicznych, takich jak Faith 7 – kapsułę, w której w 1963 r. Gordon
Cooper spędził 34 godziny na orbicie ziemskiej, Gemini V –
w której w 1965 r. Cooper i Pete Conrad spędzili osiem dni
w ramach badań NASA nad lotami na księżyc, czy moduł
dowodzenia Apollo 17 z ostatniej misji programu Apollo. Na
własne oczy ujrzycie też największą kolekcję kamieni księżycowych na naszej planecie!
W Astronaut Gallery będziecie mogli zobaczyć kombinezony kosmiczne – od tych z lat 60., aż po prototypy, które pozwolą na bardzo długie przebywanie na powierzchni księżyca, a nawet Marsa. W Independence Plaza znajduje się też
replika promu kosmicznego montowanego na samolocie,
który transportował wahadłowce z lądowiska do Centrum
Kosmicznego im. Johna Kennedy’ego na Florydzie.
Jest też wystawa poświęcona Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), największej konstrukcji znajdującej się
w przestrzeni kosmicznej, na pokładzie której astronauci
prowadzą różne eksperymenty i przygotowują kolejne etapy
misji odkrywania kosmosu, a wystawa Mission Mars pokaże
wam, z jakimi wyzwaniami mierzymy się podczas eksploracji czerwonej planety.
Musicie też skorzystać z wycieczki tramwajowej po NASA,
która przeprowadzi was przez najważniejsze elementy
centrum. Więcej dowiecie się na spacecenter.org/visitor-information.

Podczas pobytu w Houston nie zapomnijcie odwiedzić Space
Centre Houston, aby dowiedzieć się więcej na temat lotów
kosmicznych i historii podboju kosmosu

Dowiedz się więcej o Konwencji Rotary i zarejestru się
na convention.rotary.org
10 | rotary.org.pl
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.…ad astra! (do gwiazd!)

Przy swoim biurku: „To właśnie
tu przekuwam swoje marzenia
w czyny” – mówi.

Marzyciel
Nowy Prezydent RI, Shekhar Mehta, wykreował wizję kolejnego rozdziału
w historii Rotary i jest gotowy, by wprowadzić ją w życie.
Autor: John Rezek
Tłumaczenie: Rafał Tondera

P

rzez wiele lat widywałem Shekhara Mehtę, gdy przychodził do One
Rotary Centre w Evanston na spotkania
Dyrektorów RI. Oficjalnie poznaliśmy się
podczas spotkań, w których obowiązkowo
bierze udział każdy Prezydent Nominat
RI. Ze wszystkich obecnych to właśnie on
był najbardziej odprężony, mimo że tylko
on cierpiał z powodu nieustającego jet

lagu. Był czujny, cierpliwy i zadawał celne
pytania, co zupełnie mnie nie zdziwiło,
biorąc pod uwagę jego sukcesy w życiu
zawodowym i filantropijnym. Odniosłem
wrażenie, że sprawdzał, w jaki sposób możemy mu pomóc zrealizować jego marzenie o przyszłości Rotary.
Miałem szczęście spotkać Shekhara na
żywo – wtedy jeszcze było to możliwe.
Mamy drugi rok pandemii Covid-19, a gdy
piszę te słowa, Indie zmagają się z ogromnym falą zachorowań i zgonów. Rotary

musiało się dostosować, aby móc dalej
skutecznie działać.
Gdyby to był zwykły rok, jeden z naszych
reporterów poleciałby do Kalkuty, gdzie
mieszkają Shekhar i Rashi. Spędzilibyśmy
czas z nimi, z ich rodziną, przyjaciółmi
i Rotarianami z ich klubu, dowiadując się,
jaki wpływ na jego życie i rotariańską filozofię miało dorastanie w Indiach. W tym
roku było to, oczywiście, niemożliwe, dlatego poprosiliśmy ludzi bliskich Shekharowi, aby co nieco nam o nim opowiedzieli.
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Na kilku następnych stronach znajdziecie relacje członków jego rodziny, jego
przyjaciół, osobistej asystentki oraz
Rotarian, którzy podzielą się anegdotami z życia tegorocznego Prezydenta RI.
Dzięki nim lepiej go poznacie, a wielu
z was z pewnością uda się spotkać go
w nadchodzącym roku – wirtualnie,
a może nawet na żywo.
Shekhar Mehta, członek Rotary Club of
Calcutta-Mahanagar, dołączył do Rotary
w 1985 r. Z wykształcenia - księgowy; jest
założycielem oraz prezesem agencji deweloperskiej Skyline Group. Przewodniczy również indyjskiej filii kanadyjskiego
NGO Operation Eyesight Universal, zajmującej się przypadkami zapobiegania
utraty wzroku. Pomógł założyć ponad 15
szpitali okulistycznych, w których przeprowadza się prawie 50 tysięcy operacji
każdego roku. Jest też inicjatorem projektu Saving Little Hearts, który umożliwił
przeprowadzenie ponad 2500 operacji
serca na młodych pacjentach z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu i kilku krajów afrykańskich.
Na kolejnych stronach przeczytacie również o jego zaangażowaniu w projekty pomocowe po klęskach żywiołowych, w ramach, których, m.in. pomógł wybudować
500 domów po tsunami w 2004 r., które
dotknęło Andamany i Nikobary.
Podczas Zgromadzenia Międzynarodowego dyskutował o tym, jak grupa Rotarian chciała założyć lokalną wersję
ShelterBox – organizacji rotariańskiej
z Wielkiej Brytanii. „Nazwaliśmy ją Shelter Kit. Kompletujemy zestawy 52 najpotrzebniejszych przedmiotów w czasie
klęsk żywiołowych. Przez ostatnie 15 lat
zestawy Shelter Kits były dystrybuowane pomiędzy mieszkańców Indii, którzy
ucierpieli wskutek tych katastrof” – wyjaśnia. Program pomógł już ok. 75 tysiącom
osób, a Shekhar sprawował funkcję członka zarządu ShelterBox.
Jest również zaangażowany w program
TEACH, mający na celu wyeliminowanie
analfabetyzmu w Indiach – dowiedzie się
więcej na ten temat w kolejnych numerach.
Mimo swojego biznesowego doświadczenia, Shekhar woli oddawać się innym zajęciom. Zdradził mi, że podążając ścieżką
swojej kariery, zmuszony był przewertować tak wiele książek, że teraz woli zdobywać wiedzę w trakcie rozmowy z innymi. „Nienawidzę księgowości” – dodaje.
Potwierdza to jego filozofię, że powinniśmy kierować się zarówno rozumem, jak
i sercem.
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Chiraag Mehta
Syn Shekhara i Rashi

Tata żył Rotary, odkąd tylko pamiętam.
Razem z mamą poświęcili się nie tylko
służbie, ale też kwestiom społecznym:
planowali wydarzenia i uczęszczali na
nie, często zostając aż do późnych godzin
porannych! Często z siostrą żartowaliśmy, że mamy niewidzialnego, starszego
brata – Rotary, który również wiele dał
w zamian naszej rodzinie. To dzięki Rotary poznaliśmy z siostrą jednych z naszych
pierwszych przyjaciół i poczuliśmy ducha
służby rotariańskiej, o którym tata tak
często wspomina podczas swoich wystąpień. Od zawsze towarzyszyliśmy mu na
jego rotariańskich ścieżkach. Odwiedza-

liśmy szpitale okulistyczne, punkty szczepień przeciwko polio, braliśmy udział
w projektach pomocowych i konferencjach. Wiele się dzięki temu nauczyliśmy.
Rotary umożliwiło moim rodzicom ogromny rozwój. Podróżowali po świecie i poznawali ludzi z wielu krajów, dzięki czemu
stawali się mądrzejsi, bardziej świadomi samych siebie, pokorniejsi i empatyczni. Jestem dumny z moich rodziców i cieszę się,
że mogłem im towarzyszyć w tej podróży.
Jednym z moich pierwszych wspomnień
jest przeglądanie rejestrów rotariańskich
i uczenie się na pamięć nazwisk Prezydentów RI. To niesamowite – choć w pełni zasłużone – że mój tata stał się w tym
roku jednym z nich.
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Shekhar i Rashi Mehta
w swoim domu w Kalkucie

Deepak Choudhury Rotary Club
of Calcutta-Mahanagar

„Main hoon na” oznacza w języku hindi
„Nie martw się, jestem przy tobie”. To doskonale oddaje filozofię Shekhara.
Był nie tylko przy mnie, ale przy wielu innych Rotarianach i działa w ten sposób,
odkąd się poznaliśmy - gdy pracowałem
jeszcze jako jego prawnik i gdy w 2002 r.
wprowadził mnie do Rotary.
Dzięki encyklopedycznej wiedzy i świetnemu poczuciu humoru może sprawić, że
ot tak, wybuchniesz śmiechem. Ale gdy
dostrzega ludzkie cierpienie, rozpala się
w nim prawdziwa wola działania. Każdego dnia marzy o świecie pełnym uśmiechów. Jest propagatorem zmian, który
chce zainspirować wszystkie pokolenia,
by służyły, zmieniając życia.
Kilka lat temu przeczytałem, że jeśli zaangażujesz się w Rotary, to czeka cię coś
dobrego. Shekhar i Rashi od dawna zaszczepiają te słowa we mnie i we wszystkich wokół.

Ravi Vadlamani Rotary Club of
Guntur, Indie Gubernator Dystryktu 3150 w kadencji 2001/02

Poznałem Shekhara ponad 20 lat temu,
gdy urzędował na jednym ze stoisk pod-

czas Konwencji RI. Jego entuzjazm
i energia były wręcz zaraźliwe. Ja również
podejmowałem się licznych projektów,
więc bardzo mnie zainspirował i tak oto
przypadkowe spotkanie przerodziło się
w wieloletnią przyjaźń.

„Shekhar ma ogromne
plany, ale zawsze dba o to,
aby każdy Rotarianin czuł
się komfortowo”.

Jest przywódcą-wizjonerem. Dostrzega
to, czego inni nie potrafią. Wyobraził sobie
projekt, który pozwoliłby zupełnie wyeliminować analfabetyzm w Indiach do 2025
r. Tak powstał program TEACH, na który
składają się wspieranie nauczycieli, e-learning, walka z analfabetyzmem wśród
dorosłych, rozwój dzieci i „szczęśliwe
szkoły”. Zainicjował projekt Shelter Kit,
który stanowi podstawę niesienia pomocy w razie klęsk żywiołowych w Indiach,

jego program Saving Little Hearts pozwolił
przeprowadzić tysiące operacji serc, a ma
również na koncie utworzenie ponad 15
szpitali okulistycznych, które pomogły setkom tysięcy pacjentów. To pokazuje prawdziwy rozmach jego marzeń.
Ma wyjątkowy talent do budowania zespołów i motywowania ludzi, by osiągali zamierzone cele. Rozmiar projektów
Shekhara może onieśmielać, ale on zawsze dba o to, by każdy Rotarianin czuł
się komfortowo.
Jego wielkie marzenia poparte są dokładnym planowaniem, wytrwałością i cierpliwością. Cechuje go doskonała zdolność
komunikacji i potrafi zmotywować ludzi
tak, że będą mogli przenosić góry. Kocha
też swoją rodzinę, a we wszystkim wspiera go żona, Rashi.
Jego tajna broń? Jemu po prostu nie da się
powiedzieć: „Nie!”.

Sarla i Nisheeth Totla
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar

Z Shekharem i Rashi poznał nas nasz
wspólny znajomy ponad 32 lata temu.
Dzisiaj nie jesteśmy tylko przyjaciółmi,
jesteśmy rodziną. Dzielimy się z Shekharem wszystkimi radościami i smutkami.
Gościł na ślubie naszej córki, przy któ-
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Od góry po prawej: rodzina Mehtów: dzieci,
Chandni i Chiraag; Rashi i Shekhar; synowa
Geeta. Rodzice Mehty, Summer Chand
i Vallabh Mehta, otoczeni swoimi dziećmi
i wnukami: (tylny rząd) Chirag i Madhulika
Jain, Rashi i Shekhar Mehta oraz Rashmi
i K.K. Singh, (środkowy rząd) Geeta i Chiraag
Mehta z rodzicami Shekhara oraz (przedni
rząd) Ishita i Roshni Jain; córka Shekhara,
Chandni; oraz Sejal i Sanjana Singh. Shekhar
i Rashi Mehta – partnerzy w życiu i Rotary.

rym zresztą bardzo pomógł. Był również
obecny podczas kremacji matki Sarli oraz
wprowadził nas oboje do Rotary, które
stało się ważną częścią naszego życia.
Posiada wiele wybitnych cech. Nie ma
sobie równych jako wizjoner, potrafi
wspaniale motywować i kieruje się optymizmem. Jest czuły i przepełniają go
energia, entuzjazm oraz miłość. Kocha
swoją rodzinę ponad wszystko i jest fantastycznym człowiekiem.

Nancy Barbee Rotary Club of
Maysville, Północna Karolin|
Regionalna Koordynator Rotary
Foundation w Strefie 33 w kadencji 2018-21
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W 2010 r., aby uhonorować ówczesnego
Prezydenta Elekta RI, Kalyana Banerjeego, Shekhar przedstawił swoją wizję
otwarcia 100 szkół, 100 szpitali, 100 centrów szkoleń dla młodych kobiet oraz 100
szpitali okulistycznych w Indiach. Było to
w Kalkucie i wtedy zrozumiałam, że znajduję się w obecności wizjonera.
Od tamtego czasu odcisnął ogromne piętno na otaczającym go świecie. Operacje
serca i oczu, program walki z analfabetyzmem TEACH, memoranda porozumienia podpisywane przez rządy, NGO
i fundacje – to rezultaty niektórych z jego
wizji.
W każdej przemowie zachęca, aby „mieć
wielkie marzenia”. Inspiruje nas, abyśmy
lepiej czynili i myśleli, byśmy robili rzeczy
wielkie i byśmy stawali się coraz lepszymi
ludźmi. Koniec z małymi projektami.
Już w poprzedniej dekadzie miał ambitne plany i chciałam stać się częścią jego
wizji, która zaczęła się urzeczywistniać.
Shekhar przewodzi indyjskim Rotary i inspiruje nas, abyśmy wprowadzali pozytywne zmiany na świecie.

„Shekhar dopilnuje, aby
Rotary zyskało rozgłos na
całym świecie – nie tylko
poprzez nasze projekty, ale
poprzez zjednywanie ludzi
z każdego zakątka naszej
planety.”
Ananthanarayanan S. “Venky”
Venkatesh Rotary Club of Chennai Mambalam, Indie
Dyrektor RI w kadencji 2021-23

Praca humanitarna, która stanowi swoiste
DNA Rotary, jest zdecydowanie najbliższa jego sercu. Często potrafiliśmy przegadać całe noce i nadal zastanawiam się,
kiedy znajduje czas na jedzenie czy sen.
Jest niewyczerpalnym źródłem energii,
ma doskonałe zdolności interpersonalne
i potrafi inspirować. Jego entuzjazm jest
wręcz zaraźliwy. Cieszę się, że będę służyć
w Zarządzie podczas jego kadencji.

Shekhar i Rashi Mehta promują program End Polio Now

Rashmi Singh i Madhulika JainSiostry Shekhara

Nasz starszy brat jest marzycielem, którego jedna wizja jest zawsze większa i bardziej ambitna od poprzedniej. Odziedziczył po naszych rodzicach miłość do pracy
społecznej, a tajemnicą jego sukcesu są
optymizm, dokładność i oddanie sprawie.
Z jego ust często pada wyrażenie: „Main
hoon na”, czyli „Nie martw się, jestem
przy tobie”. I od ponad 50 lat jest wierny
tym słowom.

Bryn Styles Rotary Club of Barrie-Huronia, Ontario
Asystent Prezydenta

Poznaliśmy się podczas spotkania Zarządu RI w kadencji 2012/13. Byliśmy względem siebie serdeczni, ale nie do końca bliscy. Od momentu, gdy Shekhar otrzymał
nominację na Prezydenta RI w kadencji
2021/22 i poprosił mnie oraz moją żonę,
Randy, abyśmy wspierali jego i Rashi, bardzo się do siebie zbliżyliśmy.
Szczerze doceniam w nim to, że potrafi słu-

chać porad. Zdaje sobie sprawę, że nie jest
ekspertem w każdej dziedzinie, np. od kiedy został Prezydentem Nominatem, zaczął
o wiele bardziej doceniać rotariańskie programy, które propagują pokój na świecie.
Rozmawiał na ten temat z Rotarianami
i naszymi partnerami, aby opracować plan
bliższej współpracy z ONZ, rotariańskimi
Centrami Pokoju i ich alumnami.
Nie mogę również nie wspomnieć o jego
genialnym poczuciu humoru, dzięki któremu łatwo zjednuje sobie ludzi. Jest
wspaniałym mówcą i sprawia, że każdy
czuje się przy nim komfortowo. Wiem, że
żałuje, iż nie mógł wziąć udziału w szkoleniach Prezydentów Elektów, aby twarzą
w twarz poznać Prezydentów klubów Rotary, ale nawet „w wirtualu” można było
z łatwością dostrzec jego pasję.

za niemożliwe i potrafi przekształcić je
w realistyczne cele. Działa najlepiej, gdy
pracuje ze swoim zespołem i przygotowuje plany wdrożenia projektów. Pozwala
mu na to jego niedościgniona pasja. Jest
wspaniałym oratorem i potrafi przekonać
innych, by do niego dołączyli. Doskonale
planuje i osobiście dogląda każdego przedsięwzięcia, aby mieć pewność, że projekt
zakończy się sukcesem.
Zawsze dotrzymuje danego słowa. Jeśli
powie, że coś zrobi, to tak się stanie. Pomaga potrzebującym i uczy ich, jak nieść
pomoc innym. Jest cierpliwym słuchaczem i świetnym mentorem – miałam
szczęście sama się o tym przekonać. Nauczył mnie, jak nadawać zadaniom priorytety. Jest wyjątkowo miły dla wszystkich wokół.

Ritu Kedia Asystentka Shekhara

Kamal Sanghvi Rotary Club of
Dhanbad, Indie
Dyrektor RI w kadencji 2019-21

Shekhar jak mantrę powtarza słowa:
„Służba stanowi czynsz za moja miejsce na
Ziemi i chcę być dobrym wynajmującym”.
Ma marzenia, które inni mogliby uważać

Ludzie tak bardzo przyzwyczaili się do
tego, żeby myśleć tak, jak inni, że aż boją
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się odkryć pełnię możliwości swoich
umysłów. Ale Shekhar potrafi wyobrazić sobie coś, co nie istnieje. Tam, gdzie
inni widzą ślepe zaułki, on dostrzega
możliwości.
Stale przełamuje status quo i myśli nad
tym, jak kompleksowo ulepszyć Rotary.
Jest jednym z najbardziej innowacyjnych
ludzi, jakich znam. Znajduje rozwiązanie
każdego problemu.
Jest wyjątkowo wytrwały, dzięki czemu
pokonuje wszelkie przeszkody na swojej
drodze. Nie spocznie, dopóki nie osiągnie
swoich celów, niezależnie od tego, jak
bardzo są ambitne. Podobnie jego zespół.
Shekhar zawsze upewnia się, że wszyscy
wokół niego wyznają jego credo działania.
Dla niego wszystko musi być monumentalne. Wiele osób ma ambitne marzenia,
ale tylko niewielu potrafi wdrożyć je w życie. Shekhar wierzy, że marzenia nie mają
nic wspólnego z marzeniami sennymi,
ba! powinny nawet spędzać sen z powiek.
Uważa, że miłość i empatia nie są dobrami luksusowymi, a czymś niezbędnym,
gdyż bez nich nie da się przetrwać, a jedną z jego zasad jest: „Jeśli nie potrafisz
uszczęśliwić swojej rodziny, to nikogo nie
będziesz w stanie uszczęśliwić”.

Wraz z Past Dyrektorem RI, Ashokiem Mahajanem; Past Gubernatorem Dystryktu 3142,
Chandrashekharem Kolvekarem; i członkiem indyjskiego Rotary Club of Thane Hills, Anindyą
Dasguptą, inauguruje program, który wyposaży dzieci z wadami wzroku w specjalne komputery.

Anand Sureka Rotary Club of
Calcutta-Mahanagar

Znamy się z Shekharem od 2001 r. i miałem ogromną przyjemność blisko współpracować z nim w 2005 r. Tego się o nim
dowiedziałem: jest wyjątkowo skupiony,
nigdy niczego nie odmawia, ma świetne
poczucie humoru, każde jego przemówienie porywa tłumy, a przede wszystkim –
jest bardzo dobrym człowiekiem i świetnym przyjacielem. Motorem jego działań
jest filozofia, która mówi, że los ludzkości
to jak najbardziej jego sprawa.
W 2008 r. Shekhar zapragnął wybudować
kolejny szpital okulistyczny – tym razem
w Kalkucie. Nawiązał kontakt z L.V. Prasad Eye Institute, jednym z lepszych szpitali okulistycznych w kraju, pomógł zebrać fundusze oraz poświęcił czas, środki
i energię, aby zapewnić placówce długofalową autonomię.
Jest liderem, który przewodzi na froncie. Gdy Indie dotykała jakaś katastrofa,
Shekhar od razu pojawiał się na miejscu.
Podczas powodzi w Guntur i Begusarai
oraz trzęsień ziemi w Nepalu czy na granicy z Pakistanem – Shekhar udawał się
tam osobiście, by służyć innym ponad
własną korzyść.
Nieustannie szuka nowych sposobów, aby
dawać z siebie więcej i odkrywać nowe
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Odwiedza młodego pacjenta po operacji serca w ramach programu „Saving Little Hearts”

obszary służby rotariańskiej i niezależnie
od tego, czy buduje nową toaletę publiczną, czy zakłada bibliotekę – zawsze jest
pełen energii.

Kishore Kumar Cherukumalli
Rotary Club of Vizag Elite, Indie
Gubernator Dystryktu 3020 w kadencji 2009/10

Spotkałem Shekhara w 2008 r. w Kalkucie. Poruszyła mnie jego przemowa,
poprzetykana bardzo ambitnymi pomysłami. W 2010 r. zaprosiłem go na konferencję naszego Dystryktu. Okazało się,
że był to początek wspaniałej przyjaźni.
Miałem również przyjemność współpracować z nim przy różnych wydarze-

niach oraz w ramach komitetów. Wtedy
dostrzegłem jego etykę zawodową i misję rotariańską, którą można zamknąć
w trzech słowach: służba, służba i jeszcze
raz – służba.
Ma wielkie marzenia, ale jest też czujnym słuchaczem, który dokonuje analizy, a następnie wdraża projekt, aby
spełnić swoje wstępne założenia. Wierzy w Rotary i żyje tym ruchem. Szanuje
demokrację, rozważa każdą opcję przy
podejmowaniu decyzji w zespole. Zachęca to wszystkich wokół do tego, aby
zawsze dawali z siebie wszystko. Precyzyjnie potrafi określić najmocniejsze
strony każdego członka swojego zespołu
i przydzielić mu odpowiednie zadania,
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„Rotary umożliwiło moim
rodzicom ogromny rozwój.
Podróżowali po świecie
i poznawali ludzi z wielu
krajów, dzięki czemu
stawali się mądrzejsi,
bardziej świadomi
samych siebie, pokorniejsi
i empatyczni”.

a monotonię spotkań często przełamuje
żartami czy anegdotami.
Raz miał tylko kilka godzin na przygotowanie się do konferencji. Został zaproszony przez jednego ze swoich byłych
pracowników i – pomimo niewyobrażalnie napiętego planu – przyjął zaproszenie. Pokazał, jak ważne jest pielęgnowanie kontaktów oraz dał dowód na to, że
posiada niewyczerpane źródło tajemniczej energii, która pozwala mu na pracę

18 godzin dziennie i dostarcza rozwiązań
wszystkich problemów.

Anirudha Roychowdhury Rotary Club of Calcutta Mega City
Gubernator Dystryktu 3291 w kadencji 2007/08

Shekhar ma w sobie charyzmę, która
wyzwala we wszystkich ogromne pokłady energii. Świetnie motywuje i wychodzi poza schematy. Pielęgnuje zawarte
przyjaźnie, rozprzestrzenia dobrą wolę
i łatwo nawiązuje nowe znajomości. Jego
największą zaletą jest to, że nigdy się nie
poddaje. Jest racjonalistą i lubi proste,
zwyczajne posiłki. Często odwiedza przydrożne budki, aby rozkoszować się pikantnymi, indyjskimi przekąskami.
Razem z Rashi doskonale się uzupełniają.
Ona jest spokojna i twardo stąpa po ziemi,
dzięki czemu Shekhar może bezpiecznie
bujać w obłokach.

Chandni Mehta Córka Shekhara
i Rashi

Tata ma ogromny zapał i cieszy się życiem.

W ramach programu walki z analfabetyzmem
TEACH Mehta często odwiedza objęte nim
szkoły, zwane „szczęśliwymi szkołami”.
Rotarianie w Indiach przekształcili ponad
3000 szkół w „szczęśliwe szkoły”. Rotary
Club of Calcutta-Mahanagar wspiera szkołę
średnią dla dziewcząt Bhowanipur Arya
Vidya Mandir w Kalkucie, zapewniając
codzienne posiłki ponad tysiącu uczennicom.

Emanują od niego energia i wewnętrzne ciepło, a poczucie humoru i empatia
pozwalają mu zjednoczyć sobie ludzi.
Zdaje sobie sprawę z niesprawiedliwości
na świecie i to napędza go do działania,
pomaga promować równość i uczciwość.
Rozpala też entuzjazm w innych, a co najważniejsze – jest wolnym duchem z niewyczerpaną wolą działania.

Rajendra „Raja” Saboo Rotary
Club of Chandigarh, Indie
Prezydent RI w kadencji 1991/92

Z Shekharem poznał mnie Vijay Bhandari, jeden z Past Gubernatorów. Mówił
o nim bardzo ciepło – że ma potencjał,
aby rozkwitnąć w Rotary. Mój przyjaciel
z Rotary Club of Calcutta, Vinay Neva-
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Gra w indyjską grę bilardową carrom z uczniami szkoły w Kalkucie. „Zawsze ze mną wygrywali!” –
śmieje się

tia, powiedział, że jeśli kiedyś odwiedzę
dom Mehtów, to znajdę w nim mnóstwo
skrzynek z materiałami, które są niezbędne w przypadku niesienia pomocy
ofiarom klęsk żywiołowych. Shekhar
i Rashi sami je przygotowują. Wtedy zrozumiałem, że Shekhar nie boi się pracy
u podstaw.
Gdy w 2004 r. tsunami uderzyło w kraje
Azji Połduniowej, klub Shekhara przygotował setki takich skrzynek dla mieszkańców Andamanów i Nikobarów – fala
zupełnie zdewastowała te wyspy. Shekhar kilkukrotnie przemierzył odległość
kilku tysięcy kilometrów, aby pomóc dostarczyć skrzynki i wybudować schronienia dla poszkodowanych. W 2015 r.
zorganizował podobną pomoc dla ofiar
katastrofalnego w skutkach trzęsienia
ziemi w Nepalu.

Rashi Mehta
Żona Shekhara

Shekhar ma ogromne serce i piękną duszę. Jest nie tylko prawdziwie dobrym
człowiekiem, ale potrafi to dobro dostrzec
również u innych, zachęcając ich i chwaląc za najdrobniejsze nawet przejawy
dobrej woli. Kocha pracować z ludźmi.
Gdy znajduje się w zespole, jego radość,
energia i możliwości rosną w dwójnasób.
Jest wyjątkowym optymistą i nigdy nie
widziałam, żeby porażki sprawiły, że się
poddał. Wręcz przeciwnie – wychodzi
z nich silniejszy i mądrzejszy. Ćwiczył
swój umysł tak, aby dostrzegać promyk
nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach i mocno wierzy w to, że sprosta każdemu wyzwaniu.
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Kalyan Banerjee Rotary Club of
Vapi, Indie Prezydent RI w kadencji 2011/12

Poznałem Shekhara 25 lat temu. Byłem
wtedy Dyrektorem RI, a ówczesny Prezydent RI, Herb Brown, poprosił mnie, żebym zorganizował południowo-azjatycką
konferencję w nepalskim Katmandu,
który należał wtedy do tego samego Dystryktu, co Kalkuta. Gubernator Dystryktu
przydzielił mi zespół młodych Rotarian
do pomocy, a wśród nich znajdował się jeden wyjątkowo bystry, inteligentny i… wygadany! Był pełen pomysłów, entuzjazmu,
proponował innowacyjne rozwiązania
i chciał się uczyć. Tak właśnie poznałem
Shekhara.
Pozostaliśmy w kontakcie po sukcesie
konferencji w Nepalu. Z zainteresowaniem śledziłem rotariańską karierę Shekhara, gdy został wybrany Gubernatorem
Dystryktu, a następnie Dyrektorem RI.
Fascynowała mnie jego zdolność zjednywania sobie ludzi. Nikt nie mógł mu się
oprzeć – ani jego entuzjazmowi.
Po tsunami w 2004 r. odwiedził Andamany i Nikobary, które oddalone są od
lądu o ponad 1600 km, a mimo to należą
do Dystryktu Shekhara. Wpadł na pomysł
skrzynki, w której znajdował się namiot,
posłania, kosmetyki, świece, ubrania
i podstawowe narzędzia. Uzyskał dofinansowanie od wszystkich Dystryktów w Indiach i skrzynki były gotowe, by wspierać
potrzebujących w jedynie 24 godziny po
klęsce, takiej jak trzęsienie ziemi w Nepalu – a te zdarzają się bardzo często, tsunami nad Zatoką Bengalską, cyklon w Orisie
czy powódź w Maharasztrze. Shekhar

„Shekhar ma ogromny
zapał i cieszy się życiem.
Emanują od niego energia
i wewnętrzne ciepło,
a poczucie humoru i empatia
pozwalają mu zjednoczyć
sobie ludzi”.

udawał się na miejsce tragedii chwilę po
tym, gdy dotarły tam skrzynki.
Brytyjski ShelterBox – założony przez
Rotarian – jest rozpoznawalny na całym
świecie. W 2015 r. Zarząd Rotary poprosił Shekhara, aby prowadził negocjacje z ShelterBox na temat długofalowej
współpracy. Nie tylko mu się udało, ale
został również członkiem Zarządu ShelterBox.
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Wspiera dotkniętych powodzią w rejonie
Andhra Pradesh w 2013 r., rozdzielając
zestawy ratunkowe Shelter Kit

Dzięki swojej rozbrajającej szczerości
i zaangażowaniu w służbę rotariańską
Shekhar zdobył zaufanie niemal każdego Rotariana, którego spotkał przez te
wszystkie lata. Trochę przypomina mi
rotariańską wersję flecisty z Hameln i zupełnie nie zdziwiło mnie to, gdy ogłosił, że
pomoże wyeliminować analfabetyzm z Indii. Nikt do końca nie wiedział, jak chce to
osiągnąć. Indie liczą 1,3 miliarda mieszkańców, a ponad jedna czwarta dotknięta
jest analfabetyzmem. Shekhar nawiązał
kontakt z indyjskim rządem oraz kilkoma
odpowiednimi NGO i zaczął wprowadzać
ten rotariański program w życie.
Walkę tę można przyrównać do eliminacji polio z Indii, ale teraz – gdy Shekhar
stanął na czele Rotary – jestem pewny, że
uda nam się osiągnąć ten cel, a nasz nowy
Prezydent RI dopilnuje, aby Rotary zyskało rozgłos na całym świecie – nie tylko
poprzez nasze projekty, ale poprzez zjednywanie ludzi z każdego zakątka naszej
planety.

Razem z Wiceprezesem Fundacji Rotary, SangKoo Yunem, rozkoszuje się popularnym indyjskim
street foodem, pani puri
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Zaaplikuj
Będąc członkami rodziny rotariańskiej, jesteśmy ludźmi
czynu. Podążamy za jasno wyznaczonymi celami i wprowadzamy pozytywne zmiany. Co roku komitety wspierające
Rotary i Fundację Rotary pomagają wprowadzić w życie
plany strategiczne naszej organizacji, poszerzając zakres
naszych działań, zwiększając zaangażowanie członków
i doskonaląc naszą zdolność przystosowywania się do
zmian.
Chcielibyście przyczynić się do sukcesu Rotary?
Poniższe komitety poszukują wykwalifikowanych Rotarian
i Rotaractorów, którzy pomogliby w rozwoju naszej organizacji. Liczba miejsc jest ograniczona, ale każde z nich

KOMITET

pozwoli wam podzielić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami komitetów.
Komitety komunikują się za pośrednictwem maili i platform
on-line, a niektóre wymagają przynajmniej jednego spotkania na żywo w roku. Szczególnie zachęcamy do aplikowania
osoby z podwójnym członkostwem.
Aby przystąpić do procesu rekrutacji lub aby zarekomendować kandydata/kandydatkę, wejdźcie na on.rotary.org/
application2021. Aplikujący muszą posiadać konto na MyRotary (rotary.org/myrotary), a ich profil musi zawierać aktualne dane kontaktowe. Termin składania aplikacji upływa
15 sierpnia, a kadencje rozpoczynają się 1 lipca 2022 r.

FUNKCJA

WYMAGANIA

ZAANGAŻOWANIE

Doradzanie Zarządowi
w sprawach komunikacji
z najważniejszymi grupami
docelowymi

Doświadczenie zawodowe
w obszarze komunikacji

Dwa stanowiska (trzyletnia
kadencja); jedno spotkanie
w roku na żywo w Evanston;
spotkania wirtualne w razie
konieczności

Doradzanie Zarządowi
w sprawach finansów, w tym:
budżetu, polityki inwestycyjnej,
zrównoważonego rozwoju

Doświadczenie zawodowe
w obszarze finansów;
preferowane doświadczenie
w NGO. Kandydaci powinni
mieć doświadczenie na
stanowisku związanym
z finansami na poziomie
klubowym i dystryktalnym

Dwa stanowiska (trzyletnia
kadencja); jedno lub dwa
spotkania w roku na żywo
w Evanston; spotkania
wirtualne w razie konieczności

Komitet ds. Szkoleń
i Rozwoju
Przywództwa

Doradzanie Zarządowi
w zakresie programu szkolenia
liderskiego dla Rotarian,
klubów i dystryktów, ze
szczególnym uwzględnieniem
sesji szkoleniowych
gubernatorów dystryktów

Konieczne rozległe
doświadczenie w obszarze
edukacji, preferowane
doświadczenie w zakresie
rozwoju przywództwa

Dwa stanowiska (trzyletnia
kadencja); jedno spotkanie
w roku na żywo w Evanston;
spotkania wirtualne w razie
konieczności

Komitet
ds. Kontroli

Analiza efektywności
i wdrażania operacji,
procedur oraz systemów
wewnętrznych; doradzanie
Komitetowi Wykonawczemu
w zakresie wynagrodzeń;
przeprowadzenie innych analiz,
zgodnie z zaleceniami Zarządu

Doświadczenie w zarządzaniu,
rozwoju przywództwa lub
zarządzaniu finansowym oraz
rozległa wiedza nt. działań
Rotary. Przyjmujemy aplikacje
wyłącznie od Past Dyrektorów
RI

Jedno stanowisko (sześcioletnia
kadencja); dwa spotkania
w roku na żywo w Evanston;
spotkania wirtualne w razie
konieczności

Komitet
ds. komunikacji

Komitet
ds. finansów
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KOMITET
Komitet ds. Rotaractu

Komitet ds. Planowania
Strategicznego

FUNKCJA

WYMAGANIA

ZAANGAŻOWANIE

Doradzanie Zarządowi
w zakresie Rotaractu,
opracowanie programu
Prekonwencji Rotaractu

Rotarianie: Doświadczenie
we współpracy z Rotaractem,
bezpośrednie doświadczenie
jako mentor, doradca
w zakresie Rotaractu lub
DRR. Preferowani alumni
Rotaractu.
Rotaractorzy: przywódcy
na szczeblu klubowym,
dystryktalnym lub
międzynarodowym.
Preferowani byli DRR-owie,
kierownicy projektów,
uczestnicy Prekonwencji
Rotaractu

Rotarianie: Jedno
stanowisko (trzyletnia
kadencja), spotkania
wirtualne lub raz w roku na
żywo w Evanston
Rotaractorzy: Trzy
stanowiska (roczna
kadencja); spotkania
wirtualne lub raz w roku na
żywo w Evanston

Zaopiniowanie planu
strategicznego Rotary
i stosowanych procedur;
doradzanie przy projektach
długofalowych

>10 lat doświadczenia
w rozwoju strategicznym,
monitorowaniu
i implementacji oraz rozległa
wiedza nt. programów
i służby w RI oraz Fundacji
Rotary

Jedno stanowisko
(czteroletnia kadencja);
jedno lub dwa spotkania
w roku na żywo w Evanston;
spotkania wirtualne w razie
konieczności
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Fot. Jarosław Kowalski

| ROTARY W DYSTRYKCIE

Na fot. od lewej: Prowadzący uroczystość Ireneusz Iwański, Past Gubernator
Janusz Koziński, Gubernator Wojciech Wrzecionkowski

Przekazanie służby rotariańskiej
w Dystrykcie i klubach

D

zień 1 lipca 2021 roku na długo pozostanie w naszej pamięci. Okazało
się bowiem, że przekazanie służby w Rotary Club Olsztyn było wydarzeniem wyjątkowym o wymiarze historycznym nie
tylko dla klubu, ale również dla polskiego
Dystryktu. Tego dnia odbyła się uroczystość przekazania służby po czterykroć,
a mianowicie: Gubernator Dystryktu
2231 Janusz Koziński przekazał służbę
Gubernatorowi Elektowi Wojciechowi
Wrzecionkowskiemu, Prezydent Rotary Club Olsztyn Marek Aniołkowski
- Prezydentowi Elektowi Wojciechowi Śmieszkowi, Prezydent Rotary Club
Olsztyn Varmia Magdalena Huk - Prezydentowi Elektowi Markowi Borowskiemu i Prezydent Rotaract Olsztyn Paweł

Dąbkowski - Prezydent Elekt Justynie
Terleckiej.
Podczas uroczystości gościliśmy zaprzyjaźnione kluby: Rotary Club Olsztyn Varmia, Rotary Club Elbląg Centrum, Rotary
Club Giżycko, Rotary Club Bartoszyce
- Lidzbark Warmiński, Rotaract Olsztyn,
Rotary Club Gdynia. W wydarzeniu wziął
także udział Past Dyrektor Zarządu Rotary International Piotr Wygnańczuk, a ceremonię poprowadził nasz klubowy kolega Ireneusz Iwański.
Uroczystość była transmitowana na żywo
na Facebooku. Podczas wydarzenia podziękowano Zarządom poszczególnych
klubów za całoroczną służbę. Wręczone
zostały także odznaczenia Paul Harris
Fellow przyznawane osobom najbar-

Uczestnicy wydarzenia w ogrodach Hotelu Villa Pallas
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dziej zasłużonym dla działalności Rotary,
w uznaniu ich zaangażowania. Otrzymali
je wieloletni członek RC Olsztyn – Józef
Malgrem oraz przyjaciel klubu RC Olsztyn – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie – Krzysztof Rączkiewicz.
Spotkanie odbyło się w ogrodach Villa
Pallas – hotelu, w którym spotyka się RC
Olsztyn. W tym wyjątkowym wydarzeniu
na żywo uczestniczyło ponad 500 osób
(ponad 400 za pośrednictwem Internetu
i 120 osobiście). Transmisja internetowa
okraszona była filmami pokazującymi region i działalność klubów. Można ja obejrzeć na Facebooku - profil Rotary Club
Olsztyn Varmia (https://www.facebook.
com/rotaryvarmia).
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

Fot. Jarosław Kowalski

Zaproście
co najmniej
jednego
znajomego

O celach i planach na bieżącą kadencję, budowaniu pozycji polskiego Rotary, roli młodzieży w naszym
ruchu oraz ubieganiu się naszego Dystryktu o organizację Konwencji Rotary International w Krakowie
z Gubernatorem Wojciechem Wrzecionkowskim rozmawiała Dorota Wcisła.
Jakie masz odczucia, kiedy myślisz
o Twojej kadencji Gubernatora Dystryktu?
Służba Gubernatora to dla mnie duży zaszczyt i zarazem wielka odpowiedzialność.
Z jednej strony jest to funkcja prestiżowa,
a z drugiej wymagająca dużego zaangażowania. Mam nadzieję, iż moja kadencja
będzie „łatwiejsza” niż kadencja poprzedniego Gubernatora – mam na myśli panującą pandemię koronawirusa. Bardzo
chciałbym abyśmy znowu mogli spotykać
się bezpośrednio, nie tylko online. Choć
oczywiście spotkania w sieci mają też pozytywne strony. Przede wszystkim jest to
możliwość szybkiego spotkania się, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili jesteśmy. Warunkiem jest jedynie zasięg internetowy. Bardzo chciałbym też odwiedzić
jak najwięcej klubów i porozmawiać o tym
jakie mają zamierzenia i ewentualnie jakie
problemy.
Rotary niesie za sobą wiele wartości.
Które z nich są dla Ciebie najważniejsze?

Dla mnie wszystkie wartości Rotary są
bardzo istotne i trudno mi wyróżnić tylko jedną, ale jeśli miałbym wybierać, to
z pewnością byłoby to budowanie wzajemnych więzi między członkami oraz pomaganie lokalnym społecznościom.
Jaka jest najważniejsza cecha, jaką
powinien posiadać Rotarianin?
Najważniejszą cechą każdego Rotarianina, według mnie, powinna być chęć niesienia pomocy innym. Trzeba pamiętać,
iż do Rotary przychodzimy w określonym celu i służba jest tutaj największą
powinnością.
Kiedy i na czyje zaproszenie wstąpiłeś do Rotary? Czy członkostwo
w naszej organizacji zmieniło Twoje
życie?
Do Rotary wstąpiłem na zaproszenie
pierwszego Gubernatora naszego Dystryktu Bohdana Kurowskiego. Był to
1990 rok, a więc działam w Rotary już od
ponad 30 lat.
Oczywiście, członkostwo w Rotary zmie-

niło moje życie i to bardzo. Poznałem
wielu wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakty do dziś. Wspólnie z moim
Klubem udało nam się zrealizować wiele
szczytnych celów.
Jaka jest Twoja wizja Dystryktu 2231
w tej kadencji?
Pandemia koronawirusa mocno zweryfikowała moje zamierzenia na obecny
rok. Tak naprawdę to nikt nie wie jak to
wszystko będzie przebiegać i czy uda się
w miarę normalnie funkcjonować. Miałem bardzo szerokie plany w związku
z celami jakie przedstawił dla nas Prezydent Rotary International. Jednym z tych
podstawowych celów jest rozwój personalny Dystryktu. Planowałem, aby w mojej najbliżej okolicy powołać klika nowych
klubów w mniejszych miejscowościach,
np. w Kętrzynie czy Ostródzie. Znalazłem
nawet chętnych liderów, którzy wstępnie
wyrazili zgody na utworzenie nowych
klubów, ale pandemia przerwała te prace i nie wiadomo, czy uda się je utworzyć
w mojej kadencji.
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Fot. z arch. DG Wojciecha Wrzecionkowskiego
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Z małżonką Elżbietą podczas aukcji dzieł sztuki

Czy Twoim zdaniem to, co stało się
w czasie pandemii koronawirusa,
wpłynie na funkcjonowanie naszej organizacji w Polsce a także na świecie?
Moim zdaniem, to co się stało już znacząco wpłynęło na naszą organizację i pewne
zmiany będą nieodwracalne. W szczególności chodzi o częściowe przejście działalności do sieci. Na pewno trudno będzie
odbudować dawną aktywność, ale trzeba
robić wszystko, aby to się udało.
Wymień proszę trzy najważniejsze
dla Ciebie cele na obecną kadencję?
Tak jak wspomniałem powyżej, pierwszym podstawowym celem na moją kadencję będzie rozwój Dystryktu. Będę
zachęcał wszystkie kluby, aby starały
się powołać nowe i zaprosić do Rotary
nowych członków. Prezydent Rotary International w mojej kadencji poprosił,
aby każdy Rotarianin zaprosił do klubu
przynajmniej jedną nową osobę. Jest to
oczywiście wykonalne i w miarę łatwe,
nie wymaga wielkiego wysiłku. Dlatego
apeluję do wszystkich członków naszego Dystryktu, aby zaprosili co najmniej
jednego swojego znajomego, co pozwoli
znacznie wzmocnić nasz Dystrykt. Bardzo ważnym celem również, z mojego
punktu widzenia będzie realizacja global
grantów w szczególności w nowym obszarze ochrony środowiska. Trzecim istot-
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Sadzenie lasu w Olsztynie

• Znak zodiaku: Byk
• Stan cywilny: żonaty
• Hobby: tenis, kolekcjonowanie win, zabytki (pałace i dwory mojego
regionu, w którym mieszkam), podróże
• Moja wady: mam ich całe mnóstwo – nie starczyłoby miejsca, żeby je
wymienić.
• Moje zalety: jak wyżej
• Najbardziej lubię: święty spokój, którego mi brakuje
• Najbardziej nie lubię: bezinteresownej zawiści i pracy pozbawionej
sensu
• W czasie wolnym: uwielbiam spędzać czas z rodziną, głównie z moim
trojgiem wnucząt.
• Jestem dumny: z mojej rodziny i z tego do czego doszedłem sam ciężką
pracą.
nym celem jest zacieśnienie współpracy
z Rotaract i Interact.
Czy uda się zrealizować wzrost członkostwa w polskim Dystrykcie?
Mam wielką nadzieję, że uda się to zrealizować poprzez wzrost liczebności klubów,
ale również przez wzrost ilości członków.
Jak tego dokonać, wspomniałem powyżej,
ale tutaj chcę dodać, iż istnieje wiele form
działalności Rotary, w tym tzw. Kluby Satelitarne czy e-cluby.
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem,
że młodzież jest przyszłością nasze-

go ruchu? Jak widzisz rolę Interactu
i Rotaractu w naszej rotariańskiej
społeczności?
To jest kluczowa sprawa, bo oczywiście
młodzież jest przyszłością naszej organizacji. Bardzo niepokojący jest jednak fakt,
że tylko 8 % Rotaractorów wstępuje potem do klubów Rotary. Tą tendencją należałoby odmienić, ale jest to niestety tendencja światowa. Wogóle widoczne jest
odejście od takich organizacji klubowych
jak Rotary i wszystkie podobne instytucje
borykają się z podobnymi problemami.
Już nawiązałem kontakt z Rotaractem
i zaplanowane są różne przedsięwzięcia.
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Wojciech Wrzecionkowski

Z PDG Bohdanem Kurowskim w chwili gdy DG Wojciech Wrzecionkowski został Prezydentem RC Olsztyn

Hasło na kadencję 2021/22 jakie wybrał Prezydent Rotary International
Shekhar Metha brzmi „Służąc odmieniaj życie” Jak Twoim zdaniem
powinniśmy rozumieć to przesłanie?
Moim zdaniem to przesłanie jest wyraziste i stanowi o tym, iż działając w Rotary
powinniśmy pomagać innym a tym samym odmieniać ich życie na lepsze, ale
też sami przez naszą służbę powinniśmy
zmieniać swoje życie, być lepszymi dla
innych i przestrzegać najwyższych standardów.
Jak należy budować pozycję polskiego Rotary w skali ogólnokrajowej?
Czy Twoim zdaniem organizacja Konwencji Rotary International w Krakowie mogłaby nam w tym pomóc?
Uważam, iż powinniśmy wzmacniać
pozycję Rotary w skali ogólnokrajowej
poprzez szereg różnych działań, w szczególności: zakładanie nowych klubów,
wzmacnianie już istniejących poprzez
powiększanie liczby ich członków.
O tym, że kluby powinny powiększać
swoją liczebność, mówił także podczas
tegorocznej Konwencji Prezydent Rotary International. Na pewno Konwencja
w Krakowie znacznie podniosłaby prestiż naszego Dystryktu jak i całej Polski.
Bardzo liczymy na to, że zostanie nam
przyznany ten przywilej, tym bardziej

że jesteśmy na bardzo krótkiej liście,
jedynie dwóch miast. Nigdy w historii
polskiego Rotary nie było tak ważnego
wydarzenia.
Czy rodzina będzie Cię wspierać
w czasie Twojej kadencji Gubernatora?
Już mnie wspiera i jestem o tym przekonany, że w czasie mojej kadencji także będzie mi pomagać w pełnieniu tej funkcji,
gdyż wiąże się ona z wieloma obowiązkami i bez pomocy rodziny nie byłbym
w stanie temu sprostać.
Jak w kilku słowach zachęciłbyś osobę, która nic nie wie o Rotary do zaangażowania się w działalność w naszej
organizacji?
Wiele razy już to robiłem, gdy zapraszałem moich znajomych do wstąpienia do
Klubu Rotary w Olsztynie. Opowiadałem
im czy zajmuje się Rotary oraz przedstawiałem najważniejsze cele i zadania.
Oczywiście trzeba to przedstawiać w sposób bardzo przystępny i atrakcyjny, żeby
nie zanudzić słuchacza i rozbudzić w nim
zainteresowanie oraz chęć wstąpienia
do klubu. Bardzo dobrym pomysłem jest
również zapraszanie różnych osób na wydarzenia rotariańskie i wtedy taka osoba
sama chce się dowiedzieć więcej o naszym ruchu i wyraża chęć wstąpienia.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wówczas był członkiem – założycielem
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
W latach 1986 – 89 skończył aplikację
radcowską z wynikiem bardzo dobrym,
a następnie w latach 86 – 88 ukończył
aplikację adwokacką z wynikiem dobrym. Od 1989 roku wykonuje zawód
adwokata, najpierw w zespole Adwokackim w Biskupcu, a następnie w Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. Jest
członkiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Olsztynie
oraz członkiem – założycielem Rotary
Club Olsztyn. W latach 1994 – 95 był
prezydentem Klubu Rotary, sekretarzem i asystentem Gubernatora.
Zna biegle język angielski, natomiast
język niemiecki na poziomie średniozaawansowanym. W roku 2001 został
odznaczony przez Ministra Kultury
za organizowanie, tworzenie i rozpowszechnianie niezależnych wydawnictw w latach 80 – tych.
Od maja 2007 r. pełni funkcję Konsula
Honorowego Republiki Federalnej Niemiec na okręg warmińsko- mazurski.
W 2011 r. został odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego za działalność w latach 80-tych w uznaniu
zasług na rzecz walki o niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej i Prawa
Człowieka. Jest prezesem Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków
Kultury, które zajmuje się ratowaniem
pałacu w Sztynorcie.
Żonaty - żona Elżbieta – radca prawny,
dwoje dzieci – Joanna i Mikołaj oraz troje wnucząt.

Czego życzysz sobie najbardziej
w nadchodzącej kadencji?
W nadchodzącej kadencji najbardziej
sobie życzę rozwoju klubów i Dystryktu,
ale również wielu ciekawych wydarzeń
i pomysłów. Patrząc na nasz Dystrykt zawsze podziwiam pomysłowość Rotarian,
którzy potrafią wymyślać czasami niesamowite inicjatywy. Ich pomysłowość
i kreatywność nie znają granic.
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Aktualizacja
modelu finansowania
Fundacji Rotary
– krótki poradnik

ilustracje:

K

SJOERD VAN LEEUWEN

woty, które Fundacja Rotary przyznała w ramach global grantów, wzrosły niemal dwukrotnie od chwili ich wprowadzenia. W kadencji 2013/14 ta suma wynosiła 47,3 mln USD, a w kadencji 2019/20 – już 95,6 mln USD. Jednak zapotrzebowanie na global granty przewyższa wpływy z Funduszu Datków Rocznych
(Annual Fund), przez co nie mogliśmy wesprzeć wszystkich wniosków o dofinansowania.
Aby zapewnić finansowanie jak największej liczbie grantów, Zarząd Fundacji Rotary postanowił wprowadzić kilka zmian, które wchodzą w życie z dn. 1 lipca 2021
r. Mają one na celu umożliwić finansowanie zrównoważonych projektów, prowadzonych na szeroką skalę. Więcej informacji znajdziecie w artykule poniżej.

NASZ FUNDUSZE: SŁOWNICZEK
Fundusz Datków Rocznych SHARE (Annual Fund Share)
stanowi główne źródło dofinansowań projektów lokalnych i międzynarodowych z ramienia Fundacji Rotary.
Inicjatywa „Każdy Rotarianin, Każdego Roku” ma zachęcić Rotarian do wpłacania darowizn na Fundusz Datków Rocznych. Darowizny na rzecz Funduszu Datków
Rocznych od Rotarian i innych darczyńców rozdzielane
są na dwa podfundusze:
Fundusz Światowy (World Fund) i Fundusz w dyspozycji
Dystryktu (District Designated Fund – DFF). Poprzez
system SHARE wpłaty na Fundację Rotary przekształcane są w granty.
Fundusz Światowy zapewnia finansowanie priorytetowych projektów z całego świata. Część darowizn
z Funduszu Datków Rocznych SHARE przekazywana jest
na Fundusz Światowy. Fundacja Rotary wykorzystuje te
fundusze do pokrywania kosztów grantów i programów
na całym świecie. Są nimi, m.in. PolioPlus, Centra Pokoju,

Programy Skali (Programs of Scale), global granty.
Fundusze w dyspozycji Dystryktu (DDF) mogą być
wykorzystywane przez Dystrykty do pokrywania kosztów projektów klubowych, dystryktalnych lub Fundacji,
które wybierze twój klub i inni członkowie Dystryktu.
Dystrykty mogą wykorzystać do 50% DDF na finansowanie grantów dystryktalnych. Reszta może zostać
przeznaczona na global granty lub przekazana na PolioPlus, Centra Pokoju lub do innego Dystryktu.
Fundusz Wieczysty (Endowment Fund) finansowany jest
z darowizn pieniężnych i zapisów pozostawionych przez
Rotarian i ich rodziny. Zapewnia on długofalową stabilność Fundacji oraz jej programów i grantów. Dochód rozporządzalny z Funduszu Wieczystego pozwala Fundacji
kontynuować dotychczasowe działania i podejmować
nowe inicjatywy. Wkłady z tego tytułu są inwestowane
bezterminowo, a procent całkowitej wartości funduszu
zasila granty i programy Fundacji.
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JAK TO DZIAŁA
CO SIĘ NIE ZMIENIŁO
Podstawowy model finansowania Fundacji pozostaje niezmienny. Wszystkie darowizny na Fundusz
Datków Rocznych SHARE są inwestowane przez trzy lata, a następnie dzielone pomiędzy DDF
oraz Fundusz Światowy. Zyski z inwestycji nadal będą pokrywać koszty operacyjne Fundacji, w tym
procesy związane z pozyskiwaniem funduszy oraz koszty administracyjne. Określona przez Zarząd
Fundacji część zysków z inwestycji z Funduszu Wieczystego również pomaga w pokryciu kosztów
operacyjnych Fundacji.

CO SIĘ ZMIENIŁO
Wyrównanie darowizn z DDF na PolioPlus
Każda darowizna przekazana z DDF na PolioPlus będzie automatycznie powiększana o 50% z Funduszu Światowego,
a nie – jak przez ostatnie dwa lata – o 100%. Pozwoli to na przekierowanie 5 mln USD rocznie na programy Fundacji, m.in. global granty. Fundacja Billa i Melindy Gates nadal będzie wpłacać dwa dolary za każdy dolar, który Rotary
przeznaczy na cel eliminacji polio, aż do kwoty 50 mln USD. W związku z tym powinniśmy nadal utrzymać wysoki priorytet działań, mających na celu walkę z polio.

Przykład:

$20,000
Wpłaty z DDF na PolioPlus

+

$10,000
Wyrównanie z Funduszu
Światowego (50%)

+

$60,000
Wyrównanie z Fundacji
Gatesów

=

$90,000
na walkę z polio

Wyrównanie kwoty z DDF na global granty
W ostatnich latach Fundusz Światowy wyczerpywał się przed końcem roku rotariańskiego. W związku z tym Fundacja
nie była w stanie dofinansowywać wszystkich global grantów. Celem zwiększenia liczby zrealizowanych global grantów,
kwoty z DDF na global granty zostaną powiększone z Funduszu Światowego o 80%, a nie o 100% - jak w ostatnich
latach. Pozwoli nam to dofinansować większą liczbę grantów w ciągu roku.
Przykład:

$40,000
Kwota z DDF na global grant
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+

$32,000
Wyrównanie z Funduszu
Światowego (80%)

=

$72,000
na global grant
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Wspólne finansowanie kosztów operacyjnych
Pięć procent darowizn z Funduszu Datków Rocznych SHARE zostanie przekazanych na pokrycie kosztów operacyjnych
Fundacji Rotary. Do tej pory 45% darowizn było przekazywanych na Fundusz Światowy, a 50% na DDF. W przypadku
darowizn na Fundusz Datków Rocznych SHARE przekazanych po 1 lipca 2021 r. (i przydzielonych 1 lipca 2024 r.) pozostałe 95% zostanie podzielonych po równo pomiędzy DFF i Fundusz Światowy.
KIEDYŚ

OD 1 LIPCA 2021 R.

Darowizna na Fundusz Datków Rocznych SHARE (100 USD)

Darowizna na Fundusz Datków Rocznych SHARE (100 USD)

$100

$100

$50 DDF

$47.50 DDF
$47.50 Fundusz Światowy
$5 koszty operacyjne

$45 Fundusz Światowy
$5 koszty operacyjne

Przechodzenie środków na kolejny rok
Darczyńcy przekazują darowizny na Fundusz Datków Rocznych z nadzieją, że zostaną one wykorzystane, aby pomóc
lokalnym społecznościom. Jednak kwoty wpłacone na DDF, które przechodzą z jednego roku na kolejny, nadal pozostają
wysokie, np. 1 lipca 2020 r. na DDF wpłynęło 48,8 mln USD niewykorzystanych z poprzedniego roku rotariańskiego.
Wraz z 1 lipca 2026 r. wszelkie darowizny wpłacone na DDF przed min. pięcioma laty będą musiały zostać wykorzystane. Niewykorzystane środki, które będą zalegać na DDF przez pięć lat będą przekierowywane na Fundusz Reagowania
Kryzysowego (Disaster Response Fund), Fundusz Wieczysty (Endowment Fund), PolioPlus, Rotariańskie Centra Pokoju
lub Fundusz Światowy – zgodnie z wolą Dystryktu. Jeśli Dystrykt nie dokona wyboru, środki automatycznie zostaną
przekierowane na Fundusz Światowy.
2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

Nowe środki

$50,000

$50,000

$50,000

$50,000

$50,000

Środki z poprzedniego roku

$20,000

$30,000

$35,000

$30,000

$20,000

Wydatki

-$40,000

-$45,000

-$55,000

-$60,000

-$65,000

Pozostałe środki

$20,000
$10,000

$20,000
$10,000
$5,000

$15,000
$10,000
$5,000
$0

$5,000
$10,000
$5,000
$0
$0

$0
$0
$5,000
$0
$0
$0

1 roku

2 latach

3 latach

4 latach

5 latach

Wysokość pozostałych środków po…

		

Pozostałe zmiany
Zarząd Fundacji wprowadził również inne zmiany, mające na celu zwiększenie finansowania global grantów w kadencji
2020/21. Obniżenie kosztów operacyjnych pozwoliło na przekierowanie dodatkowych 4,4 mln USD na dofinansowania
grantów. W styczniu 2021 r. Zarząd Fundacji i Zarząd RI jednorazowo przekazali 15 mln USD z rezerw operacyjnych
Fundacji i nadwyżki budżetowej RI na Fundusz Światowy, aby móc dofinansować więcej global grantów w kadencji
2020/21. Jedynie te dwie zmiany zapewniły środki na global granty w kadencji 2020/21 w wysokości prawie 20 mln
USD. Dodatkowo, z 1 lipca 2020 r. zniesiona została zasada wyrównywania darowizn na granty w gotówce. Szacuje się,
że pozwoli to uwolnić ok. 7 mln USD rocznie z Funduszu Światowego.
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ROZMOWA Z PREZESEM
FUNDACJI ROTARY
W KADENCJI 2021/22,
JOHNEM F. GERMEM
Jakie obawy zgłaszali Rotarianie odnośnie do zaproponowanych zmian?
Jedną z najczęściej zgłaszanych obaw było przeznaczenie 5% na pokrycie kosztów operacyjnych – obsługę
transakcji, zarządzanie, programowanie i inne procedury. Wcześniej te pieniądze pozyskiwano z części Funduszu Rocznego pochodzącej z darowizn na Fundusz
Datków Rocznych. Ale to niesprawiedliwe. Ponosimy
koszty administracyjne związane z grantami dystryktalnym, więc od 1 lipca 2024 r. przeznaczymy 5% darowizn z Funduszu Światowego i DDF na pokrycie kosztów
operacyjnych.
W jaki sposób podjęliście decyzje o zmianach? Z jakich rozwiązań zrezygnowaliście?
Dwa lata temu zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy
więcej pieniędzy na finansowanie programów i priorytetów określonych przez Rotarian. Utworzyliśmy grupę
roboczą ds. Funduszu Światowego, która składała się
z członków Zarządu i która przyjrzała się nie tylko
aspektowi pozyskiwania funduszy, ale przeanalizowała
też, jakie zmiany można wprowadzić w obowiązujących
procedurach. Chcieliśmy opracować długofalowy i kompleksowy plan zmian w sposobie finansowania, aby nie
zasypywać Rotarian corocznymi, drobnymi reformami.
Nie zrezygnowaliśmy ze zbyt wielu propozycji. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości, łącznie z tymi
bardziej kontrowersyjnymi, jak np. ograniczenie kosztów operacyjnych czy uszczuplenie personelu. Szukaliśmy rozwiązań, które zaoferowałyby jak najkorzystniejsze zmiany.
Jedną z propozycji było niewprowadzanie żadnych
zmian, a w przypadku, gdyby skończyły nam się środki,
to po prostu byśmy to zaakceptowali. W maju 2020 r.
tak się stało, a w połowie kadencji 2020/21 szacowano, że pieniądze skończą się w połowie grudnia.
To niesprawiedliwe w stosunku do Rotarian, który
przekazują darowizny i oczekują, że te środki zasilą ich
projekty po trzyletnim okresie inwestowania.
Co Rotarianie z pewnością powinni zapamiętać
odnośnie do nowego modelu finansowania Fundacji?
Zarząd Fundacji Rotary ma trzy zadania. Musimy
pozyskiwać środki, inwestować pieniądze i wydawać je.
Obecnie brakuje nam ok. 17 mln USD rocznie. Musimy
zintensyfikować działania, mające na celu pozyskanie
środków. Tu nie chodzi tylko o model finansowania.
Potrzebujemy pieniędzy, aby móc je inwestować i wydawać.
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Rotarianie i darczyńcy spoza RI wpłacają rocznie na
Fundację ponad 300 mln USD. Jak to możliwe, że mamy
braki w Funduszu Światowym?
Z tych 300 mln ok. 130 mln USD przekierowywanych jest
na Fundusz Datków Rocznych SHARE. Pozostała część zasila programy, takie jak PolioPlus, Fundusz Wieczysty, global
granty, Fundusz Reagowania Kryzysowego, Centra Pokoju
lub fundusze wspomagane przez darczyńców.
Co wlicza się do kosztów operacyjnych?
To wydatki administracyjne oraz te, które ponosimy
w związku z działaniami, mającymi na celu pozyskiwanie funduszy. Finansujemy je ze zwrotów inwestycyjnych z Funduszu Datków Rocznych, dochodów
rozporządzalnych Funduszu Wieczystego, 5% darowizn
pieniężnych w gotówce na global granty oraz 5% darowizn
na Fundusz Datków Rocznych.
Darczyńcom mówi się, że „połowa wraca do Dystryktu”.
Czy to prawda?
Po odliczeniu 5% połowa darowizn na Fundusz Datków
Rocznych SHARE może być wykorzystana w ramach DDF
na programy, które są najważniejsze w danym Dystrykcie.
Czy te zmiany wpłyną na naszą reputację lidera wśród
organizacji humanitarnych?
Sposób, w jaki zarządzamy darowiznami, sprawił, że
Fundacja Rotary jest jedną z najwyżej ocenianych NGO
według ocen wielu niezależnych agencji ratingowych. Od
13 lat otrzymujemy najwyższą ocenę (cztery gwiazdki) od
Charity Navigator, dzięki czemu znajdujemy się wśród 1%
najwyżej ocenianych organizacji humanitarnych na świecie.
Trzy wiodące agencje informacyjne, które specjalizują się
w NGO, czyli BBB Wise Giving Alliance, Charity Navigator i GuideStar, zmieniły swoje modele oceniania NGO,
kładąc nacisk na wpływ, jaki dana organizacja wywiera na
społeczeństwo. Oczywiście, utrzymywanie kosztów na
rozsądnym poziomie jest wyjątkowo istotne, ale agencje
zgodnie uznają, że inwestowanie w szkolenia, planowanie,
ewaluację, systemy wewnętrzne i operacje również jest
kluczowe. Więcej na ten temat możecie przeczytać na
overheadmyth.com.
Kiedy rozpocznie się proces związany z przechodzeniem środków na kolejne lata?
Środki na DDF, które przejdą z kadencji 2020/21 na
2021/22, pozostaną na koncie przez pięć lat.

Jakieś pytania?
Gorąco zachęcamy, aby
dzielić się powyższymi
informacjami ze
wszystkimi, którzy mają
pytania co do nowego
modelu finansowania
Fundacji Rotary. Pytania
można też zadawać
bezpośrednio mailem na
rotarysupportcenter@
rotary.org

Czy aplikując o dotację na global grant, Dystrykt
wykorzysta najstarsze środki z DDF, które przeszły
z poprzednich lat?
Środki zostaną wpierw potrącone z funduszu obowiązującego w danej kadencji, a dopiero po ich wyczerpaniu
będą one pobierane z najstarszych środków, które przeszły
z poprzednich lat.
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MOJE 3 GROSZE... (14)

Szczęśliwego Nowego
Rotariańskiego Roku
K

adencja 2020-21 tak bardzo była
inna niż poprzednie. Z jednej strony pandemia, a w konsekwencji choroby
a nawet śmierć bliskich osób. Ponadto
zawieszenie regularnych spotkań w realu,
częściowo zastąpione wirtualnymi spotkaniami na platformie Zoom, a przez to
ograniczenie działań klubowych i naszej
rotariańskiej służby. Z drugiej strony wirtualne spotkania przez Internet pokazały
nowe możliwości w kontaktowaniu się
i to nie tylko pomiędzy członkami jednego
klubu, ale również z rotarianami z innych
miast, a nawet z innych krajów.
Ktoś powie, że to nic nadzwyczajnego, bo
e-kluby spotykają się w ten sposób od lat.
Zgoda. Ale pamiętam, że wielokrotnie,
jeszcze przed pandemią, namawiałem
rotarian z różnych klubów, aby choć spróbowali łączności na odległość. Reakcją
było zdziwienie, stwierdzenia, że nie da
się tego zrobić w pomieszczeniach, gdzie
się spotykają i miałem wrażenie jakbym
namawiał ich co najmniej na dokonanie
czynu zabronionego. Kuriozalnie może
się okazać, że ci co się dali przekonać
i spróbowali dostali świetne narzędzie do
komunikacji i to na szeroką skalę.
Platforma Zoom dala również możliwość
częstszych spotkań na szczeblu Dystryktu. Podczas hybrydowego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które odbyło
się w Białymstoku, 22-go października ub.
roku, zdecydowaną większością głosów
zostały przyjęte zmiany w Statucie Stowarzyszenia dostosowujące jego treść do
przepisów RI dotyczących inkorporacji.
Wszyscy cieszyliśmy się, gdyż kończyło to
ponad roczny proces rozmów z Rotary International i dopracowania treści Statutu,
co było wymiernym sukcesem. Pozostał
zaledwie ostatni krok, aby kluby poparły
przeprowadzenie inkorporacji i mam nadzieje, że wszyscy dołożymy starań, aby
stało się to w tej kadencji.
Natrafiłem kiedyś na sentencję wygłoszoną przez szkockiego filozofa Jamesa
Stuarta Milla, który miał powiedzieć do
jednego ze swoich rozmówców, że „nie
zgadza się z jego poglądami, ale poświęci
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całe życie, aby ten mógł je głosić”. Odważna i wzniosła deklaracja, która brzmi niesamowicie, jeśli rozpatrzymy to w aspektach tolerancji i poszanowania drugiego
człowieka. Brzmi ona jednak co najmniej
dziwnie, jeśli spróbujemy skonfrontować
to z zasadami demokracji, na które tak
często się powołujemy. Zapominamy, że
demokracja jest jedną z odmian ustrojów
totalitarnych co oznacza, że liczy się głos
większości a mniejszość musi się do woli
większości dostosować.
Można jednak na to zagadnienie spojrzeć
inaczej i umówić się, że przekazanie treści deklaracji Jamesa Milla innym nie
jest takie trudne. Spróbujmy powiedzieć;
„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami,
ale poświęcę całe życie abyś mógł je głosić”. Dało się? Tak. Bolało? Nie. Jednak
analizując wydarzenia ostatnich miesięcy mam wrażenie, że dla wielu osób
ta deklaracja brzmi zupełnie inaczej. Zachowywali się jakby chcieli powiedzieć
„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale
poświęcę całe życie abyś mógł je głosić…
pod warunkiem, że poglądy te nie będą
sprzeczne z moimi”.
Tak jak nie jest łatwo pogodzić ogień
z wodą tak bardzo trudno jest wypracować kompromis pomiędzy stronami mającymi inne, a nie rzadko przeciwstawne
zdania. Jeżeli 51% uczestników wycieczki
chce iść w prawo a 49% w lewo, przy czym
wszyscy umówili się na początku, że decyduje głos większości, to te 49% powinno
uznać wynik głosowania i pójść grzecznie
w prawo. Nawet wtedy, jeśli czują się niezadowoleni, nie powinni obrażać się na te
51%. I nie chodzi tu o jakieś super specjalne zachowanie lecz o zwykły szacunek dla
drugiej osoby, osoby mającej inne zdanie,
które powinniśmy zaakceptować zgodnie
z pierwotną umową.
A dotyczy to przede wszystkim nas, rotarian, szczególnie, że analizując zapisy
„4-way Test” można zadać pytanie jakie
wnioski powinni wyciągnąć z jego treści uczestnicy naszej przykładowej wycieczki. Powyżej zasugerowałem, że 49%
lewoskrętnych powinno zaakceptować

decyzję 51% prawoskrętnych, ale jeśli jest
to prawdą, jest uczciwe i można się nawet
zgodzić, że buduje dobrą wolę i przyjaźń
to czy jest korzystne dla wszystkich, których dotyczy? Przecież te 49% chciało iść
w lewo a ostatecznie skręca w prawo...
Może jednak jest jakaś głębsza myśl w „Teście 4 dróg” czy też „Teście 4 wiatrów”
bądź „Teście 4 kierunków”, który jest naszym rotariańskim drogowskazem od prawie 70 lat. Może jednak jest on nadal skuteczny i decyzja 51% pójścia w prawo jest
dobrym wyborem, bo te 51% wybrało te
drogę nie tylko dla siebie, ale również dla
pozostałych 49%. Uznali ją za lepszą, bardziej bezpieczną i dającą lepsze korzyści,
bo tak właśnie postępują Rotarianie.
Kiedy się rodziliśmy nasze Mamy nie
obiecywały nam, że nasze rotariańskie
życie będzie łatwe. Ale to nasz wybór, nasza gotowość i deklaracja służenia innym.
This is our way. A ponieważ rozpoczęła
się nowa kadencja życzę Wam Szczęśliwego Nowego Roku Rotariańskiego 202122. Niech to będzie Dobry Rok. Służąc,
odmieniajmy życie.
PDG Janusz Potępa

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 2017-2022.

Zarząd Rotaract Polska
w kadencji 2021-2022
Rok rotariański 2021/22 upłynie pod hasłem „Służąc, odmieniaj życie” (ang. „Serve to change lives”). Poznajcie zatem tegoroczny Zarząd polskiego Rotaractu, z którym będziecie mogli realizować wasze klubowe i dystryktalne projekty w obecnej kadencji.

DRR – Paweł Śliwka
(RAC Warszawa Fryderyk Chopin/RC Warszawa Fryderyk Chopin)

Po trzech latach rozwijania RAC Warszawa Fryderyk Chopin postanowił spróbować nowych wyzwań, czym niewątpliwie będzie sprawowana służba DRR. Zdobyte doświadczenie w działalności na rzecz licznych organizacji studenckich i Rotaractu planuje przenieść
na szczebel centralny, wprowadzając polski Rotaract na jeszcze wyższy poziom. Jako DRR
zamierza postawić na bliższą współpracę z Rotary i Interactem, integrację międzynarodową i zwiększenie świadomości o istnieniu Rotaractu wśród młodych ludzi. Z wykształcenia prawnik, z zawodu finansista, z charakteru entuzjastyczny wobec świata ekstrawertyk.
W czasie wolnym pasjonat czynnego uprawiania sportu, muzyki „na żywo”, dobrego filmu,
mody męskiej, a przede wszystkim - angażujący się w społeczność lokalną aktywista.

Vice-DRR – Natalia Sordyl
(RAC Kraków Wawel)

Od lat zaangażowana w działalność klubu Rotaract Kraków-Wawel. Swoje umiejętności w Zarządzie Dystryktu szlifowała już wcześniej na stanowisku Sekretarza. W życiu
robiła już chyba wszystko - sprzedawała lody, pracowała jako barman, recepcjonista, instruktor muzealny i korepetytor, a obecnie zawodowo pisze umowy gospodarcze. W swoich działaniach na rzecz Dystryktu chciałaby się skupić na działaniach edukacyjnych.

Sekretarz Dystryktu – Jagoda
Zmarz (RAC Kraków Wawel)

Wieloletnia Prezydent krakowskiego
klubu Rotaract i Past Oficer ds. Poland
Tripa; swoją przygodę rozpoczęła jeszcze
w Interakcie i szybko zyskała opinię jednej z bardziej zorganizowanych członkiń
naszej organizacji. W Dystrykcie propaguje filozofię zero waste, a Poland Trip
stanowi jeden z jej ulubionych projektów.
W kadencji 2021/22 będzie odpowiedzialna za płynną komunikację między
Zarządem, klubami a Rotaractorami i zadba o porządek dystryktalnych spraw administracyjnych.

Skarbnik Dystryktu
– Marta Opacka
(RAC Warszawa Victory)

Członkini klubu RAC Warszawa Victory. W dystrykcie będzie dbała o porządki
w finansach, co będzie efektywnie realizować, koordynując budżet tegorocznej
konferencji REM Kraków. Uwielbia podróżować i chętnie reprezentuje nasz kraj
na międzynarodowych eventach.

Country Representative
– Marta Jagoda (RAC Wrocław)

To druga kadencja Marty na stanowisku
Country Representative – jest łączniczką
pomiędzy polskim Dystryktem a europejskim MDIO ERIC (European Rotaract
Information Centre). Marta reprezentuje
Polskę podczas konferencji międzynarodowych i dba o to, żeby polscy Rotaractorzy doskonale wiedzieli o wszystkich
ogólnoeuropejskich projektach. Mówi
sześcioma językami i wciąż jej mało.
W wolnym czasie lubi gotować a następnie spala kalorie, biegając po górach.
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DRCh– Mikołaj Dragovic
(RC Warszawa Żoliborz)
Oficer ds. Rotaractu (DRCh) wspiera
Rotaract w ich projektach przez całą kadencję, dba o to, aby jego interesy były
odpowiednio reprezentowane na forum
rotariańskim i służy Rotaractorom swoją
wiedzą i doświadczeniem. Dawniej parał
się muzyką klasyczną, teraz przerzucił się
na kuchnię włoską, a gdy już zbierze odpowiednią ilość kilogramów, planuje rozwinąć się w zakresie czynnego malarstwa.

Oficer ds. komunikacji zewnętrznej –
Natalia Kiwicz (RAC Giżycko)
Przygodę z Rotaract rozpoczęła w 2018
r., zakładając Klub Rotaract Giżycko.
W dystrykcie zamierza pracować nad
efektywną komunikacją zewnętrzną,
opracowując ogólnodostępne materiały o Rotarakcie dla polskich klubów. Od
najmłodszych lat pasjonuje się siatkówką, kibicując przy każdej okazji polskim
siatkarzom.

Zarząd Rotaract Polska w kadencji 2021-2022

Oficer ds. Interactu
– Radosław Dziedzic (RAC Szczecin)
Past Prezydent Rotaract Szczecin, który
swoją ścieżkę w rodzinie Rotary rozpoczął w szczecińskim Interakcie. Koordynując współpracę lokalnego Rotaractu
i Interactu w 2019 i 2020 r., zbierał doświadczenie, które teraz zamierza przenieść na skalę ogólnopolską. Jego plan to
poprawić współpracę pomiędzy organizacjami, a także zwiększyć liczbę klubów
Interact w Polsce. Prywatnie miłośnik historii, powieści kryminalnych i podróży.

Oficer ds. komunikacji wewnętrznej
– Rafał Tondera
(RAC Warszawa / RC Warszawa Józefów)
Prezydent RAC Warszawa i Prezydent
Elekt RC Warszawa Józefów, Past Oficer
ds. PR i Marketingu i wieloletni Oficer
ds. Komunikacji Internetowej. Założyciel
„Żurawiny” – magazynu Rotaract Polska
oraz członek redakcji „Rotary Polska”.
W tej kadencji również zajmie się kolportażem „Żurawiny” i zapewni sprawną komunikację w Dystrykcie.

Oficer ds. szkoleń – Anna
Grzywacz (RAC Warszawa
Victory)
Past DRR Dystryktu 2231 w kadencji 2017/18, przewodnicząca HOC Team, organizującego
Rotaract REM 2021 oraz kierowniczka
ogólnopolskiego
projektu „End Food Waste
Now”. Wykorzysta swoje ogromne doświadczenie w Rotarakcie,
wspierając Zarząd szkoleniami i organizując warsztaty. Wolny
czas spędza aktywnie - jeżdżąc konno lub tańcząc.
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Oficer ds. IT
– Cezary Czerwiński (RAC Giżycko)
Past Prezydent klubu Rotaract Giżycko, zawsze pomocny w rozwiązywaniu
wszelkich problemów związanych z IT.
W dystrykcie planuje rozwinąć proces
ewaluacji projektów oraz rozbudować
stronę internetową Rotaractu. Zajmuje
się szkolnictwem wyższym, a w czasie
wolnym – jak na giżyczanina przystało –
uwielbia żeglować.

Oficer ds. wymiany – Magdalena
Borowiec (RAC Giżycko)
Przygodę z rodziną Rotary rozpoczęła
od wyjazdu na obóz w ramach programu
Short Term Exchange Program w 2014
roku. Jej aktywność społeczna doprowadziła po latach do objęcia przez nią służby
jako Prezydent RAC Giżycko. Prywatnie
studentka Medycyny Weterynaryjnej na
UWM w Olsztynie, miłośniczka psów,
dobrej kuchni i tańczenia do latynoskich
rytmów.

Oficer ds. Poland Tripa
– Paweł Sosiński (RAC
Warszawa)
Past Prezydent RAC Warszawa –
klubu, który od kilku lat koordynuje Poland Tripa w Warszawie;
w swojej kadencji Paweł będzie
odpowiedzialny za przygotowanie planu projektu Poland Trip w 2022 roku oraz za zarządzanie podzespołami projektowymi z całej Polski. Zawodowo pracuje
w branży leśnej, a w czasie wolnym czyta fantastykę, gra na gitarze,
jeździ na rowerze i spotyka się z przyjaciółmi.

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

Ze smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela,

Rotarianina
Andrzeja Radzimińskiego
Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Klub Rotary Warszawa Konstancin

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

WRZESIEŃ 2021

4

Zamość

XVI Mistrzostwa Dystryktu 2231 w strzelaniu
z broni sportowej o Puchar Gubernatora

RC Zamość

16

Bydgoszcz

IFMR Poland International Tour Bydgoszcz,
Polska

IFMR Polska

18-19

Jarosław

Rotariańska Jesień w Bieszczadach

RC Jarosław

24

Kołobrzeg

I Międzynarodowe Mistrzostwa w łowieniu
z plaży – Surfcasting o Puchar Prezydenta RC
Kołobrzeg

RC Kołobrzeg

PAŹDZIERNIK 2021

1-3

Lubniewice

Konferencja Dystryktu

Dystrykt 2231

Rotary w liczbach
Rotary

Rotaract

Interact

Rotary Dystrykt 2231

Członkowie

Członkowie

Członkowie

Członkowie

1 199 793

219 157

362 434

1659

Kluby

Kluby

Kluby

Kluby

36 821

9 273

15 758

81

Stan na 16 lutego 2021 r.
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POMOC

PRZYJAŹŃ

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

