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U progu nowego 2018 roku zastanawiałem się nad celem i sensem naszych
charytatywnych działań. Zadawałem
sobie także pytanie, czy w czasach nam
współczesnych należy pomagać innym
i czy jest to działanie nadal potrzebne?
Są to bardzo ważne pytania, a odpowiedź na nie mocno kojarzy się z elitarnym charakterem naszej rotariańskiej
służby.
Nie mam wątpliwości, że każdy Rotarianin odpowie, iż warto i należy pomagać innym, aby zmieniać świat na
lepsze.
Mnie jednak nurtuje pytanie, dlaczego
warto?
Na blogu lukasz@czasgentlemanow.
pl znalazłem ciekawą i przekorną odpowiedź na tak postawione wyżej pytanie:
„Czy trzeba wspierać potrzebujących
charytatywnie? Nie, nie trzeba. I właśnie o to chodzi! Ponieważ właśnie nie
trzeba i to czyni z pomagania innym
tak szlachetny gest. Gdyby cokolwiek
zewnętrznego nas zmuszało do pomagania, nie byłby to czyn wyjątkowy.
Dla odróżnienia, istnieją instytucje,
które ustawowo muszą pomagać. Na
przykład służba zdrowia, straż pożarna czy policja. Natomiast to, czy my
osobiście będziemy nieść pomoc innym,
zależy wyłącznie od nas samych”.
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Przekonani o słuszności i celowości naszych działań zastanówmy się, w jaki
sposób, w drugiej połowie kadencji
naszej działalności, możemy skutecznie wdrożyć w życie rotariańskie idee,
a przesłanie „Rotary: Making a Difference” zamienić w kolejne projekty
i działania?
Warto przypomnieć, że w czasach
współczesnych efekty działania organizacji charytatywnych zależą w głównej
mierze od aktywizacji lokalnych społeczności, a jednym z podstawowych
warunków zaangażowania się ludzi
w działania na rzecz spraw publicznych
jest zrozumienie świata, w którym żyją,
odwoływanie się do ich konkretnych
doświadczeń i potrzeb, a przede wszystkim dostęp do rzetelnej informacji. Ma
ona kluczowe znaczenie w naszej rotariańskiej służbie na rzecz innych ludzi.
Po pierwsze, jest podstawą planowania
działań oraz próbą odpowiedzi na pytanie: co warto i należy zmienić na lepsze
w otaczającym nas środowisku? Po drugie, jest jednym z takich działań, które
wpisane są w cele statutowe klubów Rotary, Rotaract i Interact.
Z tych właśnie względów z radością
powitamy rok 2018 z nowym czasopismem „Rotary Polska”, gdyż tylko dobre rozeznanie w pragnieniach ludzi
w lokalnym środowisku, zrozumienie
sytuacji, kontekstu i ambicji pozwa-

la na zaplanowanie działań, które
zmienią na lepsze lokalne środowisko,
a wraz z nim także świat.
Mam nadzieję, że pod koniec drugiego
półrocza kadencji 2017/18 będziemy
mogli powiedzieć, że z sukcesem rozwiązaliśmy wiele trudnych problemów,
a nasza służba rotariańska może być
kontynuowana z jeszcze większymi
efektami, oparta na solidnych fundamentach. Tymi fundamentami będą
wspólnie wypracowane zasady współdziałania, oparte na trwałych filarach
rotariańskiej misji – przyjaźni, rzetelności, różnorodności, wolontariatu i przywództwa. Jesteśmy liderami
w swoich lokalnych społecznościach
i wyróżniamy się spośród licznych organizacji charytatywnych tym, że służąc i działając na rzecz innych zmieniamy siebie, swoje otoczenie i cały świat!
My, Rotarianie, nie boimy się stawiać
czoła największym wyzwaniom naszych czasów, a nasza siła tkwi w promowaniu uczciwości i porozumienia
między ludźmi dobrej woli, życzliwości
i pokoju na świecie.
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W wielu aspektach obecność Fundacji
Rotary w naszych klubach jest niewidoczna. Większość z tego, czym zajmujemy się w klubach i dystryktach na cotygodniowych spotkaniach, odbywa się
bez czynnego zaangażowania Fundacji.
Jednak jej obecność w naszych klubach
jest tak samo niewidoczna jak fundamenty budynku: to że ich nie widzisz,
nie znaczy, że Cię nie podtrzymują.
Fundacja, która umożliwiła Rotary zajęcie się polio, jest w wielu aspektach
fundamentem, na którym zbudowana
jest nasza rotariańska służba. Przez sto
lat, odkąd została powołana do istnienia z pierwszą darowizną 26.50 USD,
Fundacja wspiera i wzmacnia naszą
działalność, popiera nasze ambicje
oraz pozwala nam stać się organizacją,
jaką dziś jesteśmy. To dzięki niej wiemy, że jeżeli mamy ambicje i jesteśmy
zaangażowani w pracę, naprawdę niewiele jest poza naszym zasięgiem.
Mamy tu, w Rotary, bardzo skuteczny
model, z którym żadna inna organizacja nie może się równać. Jesteśmy jed-

nocześnie całkowicie lokalni i całkowicie
globalni: posiadamy lokalne umiejętności, kontakty i wiedzę w ponad 35.000
klubów w prawie każdym kraju na
świecie. Cieszymy się zasłużoną reputacją dzięki naszej przejrzystości, skuteczności, dobrym praktykom biznesowym
oraz dzięki temu, że jesteśmy wysoko
wykwalifikowani i pracujemy jako wolontariusze. Osiągnęliśmy poziom efektywności, jakim może poszczycić się niewiele organizacji.
Upraszczając - dolar podarowany Fundacji Rotary może dużo więcej niż ten
sam w innych charytatywnych organizacjach. Jeżeli chcesz przeznaczyć dolara, aby czynić dobro na świecie, nie
możesz lepiej zainwestować, niż przeznaczając go na Fundację Rotary. I nie
przemawia przeze mnie pycha; to potwierdzona prawda, mająca odbicie
w naszych rankingach robionych przez
niezależne organizacje.

dzonych środków. Jeżeli jesteście częścią tego osiągnięcia, jesteście częścią
czegoś olbrzymiego. Gdzieś na świecie,
w miejscu, w którym prawdopodobnie
nigdy nie byliście, ludzie, których możecie nigdy nie poznać, prowadzą nowe
lepsze życie dzięki Wam.
Ostatecznie to nasza Fundacja pomaga
nam tworzyć dobro w oparciu o nasze
wewnętrzne przekonanie: że możemy
czynić różnicę, że mamy obowiązek to
zrobić i że nasza wspólna praca, skuteczna tak bardzo jak tylko można, jest
jedynym sposobem na osiągnięcie realnej i trwałej różnicy.

W obecnym roku stulecia Fundacji
Rotarianie zrealizowali nasz cel, osiągając 300 milionów dolarów zgroma-
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Siedemdziesiąt dwa lata temu Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana, aby „chronić przyszłe
pokolenia przed okrucieństwem wojny... praktykować tolerancję i wspólne życie ze sobą w pokoju, jak dobrzy
sąsiedzi.” Pomimo tych szlachetnych
aspiracji i pokoleniowych inwestycji
w ich osiągnięcie, „okrucieństwo wojny” jest nadal z nami: w zeszłym roku
ponad 102.000 ludzi zginęło w 49 konfliktach zbrojnych na całym świecie.
Niektóre z nich trwają pięćdziesiąt lat
a nawet dłużej. Terroryzm, nietolerancja i ekstremizm, kryzys uchodźców,
zanieczyszczenie środowiska to teraz
ogólnoświatowe wyzwania.
Wspólnie zdajemy się być dalej niż kiedykolwiek od osiągnięcia celów założonych z taką ambicją i optymizmem
w 1945 roku. Nadzieja jednak przetrwa, póki ludzie będą chcieli pracować na pokojową przyszłość - nie tylko
przez rządzących, ale również z nimi
i ze sobą wzajemnie. Dziś Rotary, poprzez nasze programy skupione na
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pokoju, takie jak Rotary Peace Fellows
oraz przez każdy obszar naszej służby,
ma większe szanse niż kiedykolwiek na
prawdziwy i trwały wkład w pokój na
świecie. Woda, higiena, zdrowie, edukacja, rozwój ekonomiczny - wszystko
to jest ze sobą związane i jako część interakcji może prowadzić do konfliktu
lub mu zapobiec. Aby zwiększyć wpływ
naszej działalności we wszystkich tych
obszarach oraz aby ich oddziaływanie
na pokój było jak największe, kluczowym jest zrozumienie tych interakcji
i odpowiednie zaplanowanie do nich
naszych działań.
Dlatego między lutym a czerwcem zaplanowaliśmy serię sześciu konferencji
na temat budowania pokoju. Odbędą
się w: Kanadzie, Libanie, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoszech oraz Stanach
Zjednoczonych. Konferencje te skupią
się nie na pokoju samym w sobie, ale
na jego budowaniu. Będziemy dyskutować nad sposobami budowania pokoju
poprzez służbę w klubach i dystryktach
Rotary. Pięć jednodniowych konferen-

cji naświetli powiązania pomiędzy pokojem a innymi obszarami działalności. Pierwsza z nich, w Vancouver B.C.,
odkryje związek pokoju ze sferą innego
trapiącego Rotary tematu - rozwoju
środowiska.
Pełen program oraz formularz do rejestracji znajduje się na stronie www.
rotary.org/presidential-conferences
Cele są jasne - pomóc Rotarianom
znaleźć nowe sposoby na przyspieszenie rozwoju pokoju na świecie, uczyć
się od ekspertów oraz wzmocnić swoje
możliwości budowy pokoju. Mam nadzieję i wierzę, że konferencje pomogą
nam zbliżyć się bardziej do pokoju na
świecie, ponieważ „Rotary: Making
a Difference”.
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Kilka miesięcy temu zadałem pytanie
„Czym tak naprawdę zajmują się Powiernicy (ang. Trustees*)?” Zorientowałem się, że naszym najważniejszym
zadaniem jest słuchać. W miesiącu
Fundacji Rotary z radością stwierdzam, że macie dużo do powiedzenia
i jesteście wysłuchani.
Ostatni RI Prezydent Elekt Sam F.
Owori mówił, że widzi w Rotarianach
„niesamowitą pasję do czynienia dobra” i chce „wykorzystać ten entuzjazm
i dumę, aby każdy projekt stawał się
motorem pokoju i pomyślności”.
Z Waszych listów, raportów i wspaniałych opowieści wiemy, że podzielacie wizję Sama, w której Rotarianie
jednoczą się, aby aktywnie działać
i ustanawiać trwałe zmiany - na świecie, w naszym środowisku, w nas samych. W ubiegłym roku zanotowaliśmy wzrost ilości podjętych globalnych
i dystryktalnych grantów oraz rekordową liczbę osób aplikujących na studia w rotariańskich centrach pokojo-

wych. Zauważyliśmy również wzrost
ofiarności odzwierciedlającej Waszą
pasję do tego, co robimy jako ludzie
czynu. Specjalne podziękowania należą
się tu klubowym i dystryktalnym oficerom, za kontynuowanie wszystkich naszych przedsięwzięć.
Association of Fundraising Proffesionals* przyznała naszej Fundacji tytuł
Wybitnej Światowej Fundacji na swojej Międzynarodowej Konwencji, doceniając pracę wykonaną dzięki Wam.
Komisja sędziowska AFP wskazała na
naszą kompleksową kampanię walki
z polio, jako główny powód wyboru
Fundacji Rotary.
Darczyńcom, członkom Bequest Society* oraz Major Donors* wszystkich poziomów - dziękuję!

Jesteśmy na dobrej drodze, aby w naszej inicjatywie „Tworzenie TRF Endowment Fund: 2025 do 2025” osiągnąć
2.025 miliarda USD w darowiznach
i zobowiązaniach do 2025 roku.
Jak jeden Rotarianin do drugiego,
z mojego serca do Waszego, proszę,
przyjmijcie moje osobiste podziękowania za Waszą niesłabnącą pracę
i wiele osiągnięć przez wszystkie te
lata. Jednym z głównych przywilejów
zajmowania kluczowego stanowiska
przywódczego w Rotary jest możliwość
uczenia się od tak żarliwych i zaangażowanych przyjaciół Rotarian jak Wy.
Świętujmy razem rok Fundacji Rotary!
Dziękuję.

Budujecie stabilność finansową na
przyszłość. Nasz Endowment Fund*
nieprzerwanie rośnie dzięki Waszej
wierze w naszą Fundację i jej rozwijające się cały czas programy.

*Słowniczek pojęć użytych w artykule:
Trustees – 16 członków zarządu Fundacji
Rotary. Prezydent elekt RI nominuje członków zarządu, którzy następnie są wybierani
przez Zarząd RI na 4-letnie kadencje.
Association of Fundraising Proffesionals - Stowarzyszenie Profesjonalistów
w dziedzinie zbierania Funduszy.

Bequest Society - stowarzyszenie tworzone przez członków, którzy przekazali
majątek, również w formie zapisów testamentowych na rzecz Fundacji w wysokości
co najmniej 10 000 USD.
Major Donors - członkowie, którzy dokonali łącznych wpłat do Fundacji w wysokości

co najmniej 10 000 USD.
Endowment Fund - fundusz tworzony
przez wpłaty, które są inwestowane i jedynie
część zysku jest wydawana na bieżące
projekty. Oznacza to, że fundusze te będą
wspierać projekty realizowane przez Rotarian w przyszłości.
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W tym miesiącu skupię się na celu i sile
partnerstwa.
W historii Rotary partnerstwo występuje na każdym szczeblu. Partnerami
są dla siebie członkowie, kluby, dystrykty, wszyscy znajdujący wsparcie
w różnorodnych programach, projektach i grantach Fundacji Rotary. Jakże
potężna jest to siła!
Zaledwie w ostatnich kilku dziesięcioleciach naprawdę skupialiśmy się na
partnerstwie z organizacjami spoza
Rotary. Powszechnie uważa się, że ta
zmiana doprowadziła do globalnej akcji eliminacji polio na świecie, w której
udało się osiągnąć tak wiele przez dzielenie się doświadczeniami i działaniem
w imię wspólnego celu. To publiczno
-prywatne partnerstwo na rzecz globalnego zdrowia, po raz drugi w historii
jest blisko likwidacji choroby zakaźnej,
dotykającej ludzkość.
Mówiąc prościej - partnerzy zgodnie
współpracują nad rozwojem wspól-
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nych celów. Robiąc to są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż jednostka samodzielnie. Teraz rozumiemy, że aby
wzmocnić oddziaływanie, Rotary musi
ustanowić innowacyjne partnerstwo
nie tylko z innymi organizacjami, ale
także wewnątrz swoich struktur.
Kolejnym naszym dużym programem
partnerskim są Centra Pokojowe Rotary. W zaledwie dekadę, nasze centra
pokojowe wyszkoliły ponad 1.100 osób.
Dzięki temu programowi studenci nabywają umiejętności potrzebnych do
mediacji i rozwiązywania konfliktów,
zarówno we własnym środowisku, jak
też na całym świecie.
Dzięki trwającej cały czas pracy Komitetu Wspólnego Członkostwa, który skupia dyrektorów Rotary International
i członków zarządu Fundacji Rotary,
ilość programów partnerstwa Rotary
cały czas rośnie. Strona o partnerstwie
na rotary.org (w zakładce About Rotary należy wybrać Partnership) zawiera
dużą ilość informacji. Proszę, poświęć-

cie kilka minut na zapoznanie się z nimi.
Upewnijcie się przy tym, że przewiniecie stronę do samego końca, aby dowiedzieć się więcej o partnerach i - co
ważniejsze - jak Wasz klub czy dystrykt
może się zaangażować.
W czasie gdy zbliżamy się do 2018 roku
i rozważamy, jakie podejmiemy w nim
uchwały, mamy wielkie marzenia o czekających na nas okazjach do współpracy partnerskiej.
Sprawmy, by w 2018 roku skorzystać
ze wszystkiego, co oferuje Rotary oraz
zauważyć o ile bardziej wydajni i efektywni możemy być wykorzystując siłę
partnerstwa.
Życzę jak najlepszego Nowego Roku.
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Kochani,
oddajemy w Wasze ręce
numer świąteczno-noworoczny. Z wielką radością
i satysfakcją informujemy, że jest to pierwszy
numer Rotary Polska, jaki
został wydany na oficjalnej
licencji Rotary International. Ostatnie dwa miesią- Dorota Wcisła
ce 2017 roku obfitowały Redaktor naczelna
w wiele rotariańskich akcji
i projektów. Relacje z tego, co się wydarzyło, przeczytacie w tym i kolejnym wydaniu magazynu Rotary Polska.
W tym numerze znajduje się także obszerny reportaż
z ogólnopolskiej akcji DKMS i Dystryktu 2231 Rotary
International pod hasłem „Dni Dawcy Szpiku z Klubami
Rotary” jaka odbyła się w październiku 2017 roku. Życzę
Wam przyjemnej lektury.
We wszystkich sprawach możecie się z nami porozumiewać mailowo pod adresem: redakcja@rotary.org.pl.
W imieniu całej redakcji przesyłam najlepsze życzenia
świąteczno-noworoczne.

Polska

NR 3, listopad-grudzień 2017
Rada Doradcza
Marian Jerzy Korczyński – Gubernator Dystryktu
Łukasz Grochowski – Gubernator Elekt
Małgorzata Wojtas – Gubernator Nominat
Piotr Wygnańczuk – Dyrektor Elekt Zarządu RI
Barbara Pawlisz – Past Gubernator
Krzysztof Kopyciński – Past Gubernator
Janusz Potępa - Past Gubernator
Redaguje zespół
Redaktor naczelna: Dorota Wcisła
Redaktor prowadząca: Ilona Nowacka
Sylwia Warzechowska, Anna Kwoczek-Wadecka,
Jarosław Kowalski
Tłumaczenia: Ilona Nowacka. Korekta: Anna Nowacka
Skład DTP: Remigiusz Korwiel
Druk: Drukarnia OLTOM, ul. Ratajska 1, 91-231 Łódź
Wydawca: Oficyna OKO, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg

Magazyn wydawany na licencji Rotary International
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Materiały do gazety należy kierować na adres:
redakcja@rotary.org.pl
Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (format word) i zawierać
imię i nazwisko autora. Zdjęcia w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi,
o objętości min. 1 Mb powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem
autora oraz opisane.
Foto z okładki: Wizyta członków RC Elbląg Centrum w Stowarzyszeniu
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Elblągu,
fot. Damian Nowacki

Spis treści
SŁOWEM WSTĘPU
2. Słowo wstępne Gubernatora D2231 Rotary International,
DG Jerzy Marian Korczyński, RC Łódź
3. Słowo wstępne Prezydenta Rotary International 2017-2018,
Jan H.S. Riseley, RC Sandringham, Victoria, Australia
5. Słowo wstępne Przewodniczącego Fundacji Rotary, Paul A. Netzel,
RC of Los Angeles, California, USA
ROTARY NA ŚWIECIE
8. Dookoła świata – projekty Rotary realizowane na świecie, Brad Webber,
Rotary International
10. Konwencja Toronto 2018, Randi Druzin, Rotary International
11. Konferencja Dystryktu w angielskim stylu, PDG Piotr Wygnańczuk, RC
Gdynia
ROTARY W DYSTRYKCIE
12. Dni Dawcy Szpiku z Klubami Rotary - podsumowanie, Małgorzata Wojtas,
RC Szczecin International
14. Dni Dawcy Szpiku w Poznaniu, Hanna Przezwicka, RAC Poznań
14. Rejestracja dawców w Grudziądzu, Julia Mioduszewska, IAC Grudziądz
Centrum
15. Nowe Komitety Międzykrajowe, PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot
International
15. Kraków i Lwów dzieciom z Ukrainy, Zbigniew Hajduk, RC Kraków
16. Polsko – turecka współpraca partnerska, Hasan Ciftci, RC Gdańsk Centrum
16. Rotariańska Współpraca Warszawa-Katania, Iwona Leśniewska, RC
Warszawa Fryderyk Chopin
17. Rotarianie na motocyklach poszukiwani, Alexander Heinelt, RC Warszawa
Goethe
18. Polsko-chorwackie porozumienie, Marian Demel, RC Kraków
18. Wystawa prac dzieci z Chorwacji, Marian Demel, RC Kraków
18. XI Centrum Dialogu, Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
19. Instytut & GETS w Wilnie, PDG Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia
19. Seminarium szkoleniowe w Łodzi, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
LUDZIE ROTARY
20. Zawsze czułam niedosyt - wywiad z Sylwią Kalinowską, Dorota Wcisła, RC
Elbląg Centrum
22. Kartki z historii polskiego Rotary, PDG Alojzy Lekszek Gzella, RC Lublin
NASZE PROJEKTY
23. Ogrody Sztuki dla Domów Dziecka, Magdalena Helwing, RC Warszawa
Konstancin
24. Strefa rękodzieła dla SOSW w Mosinie, Krzysztof Milczarek, RC Poznań
Puszczykowo
Z ŻYCIA KLUBÓW
26. XX lecie klubu Kraków Wawel, Marek Wcisło, RC Kraków Wawel
27. Tablica interaktywna dla Giżycka, Jarosław Majkowski, RC Giżycko
27. Tablice multimedialne dla dzieci z Domów Dziecka, Magda Helwing, RC
Warszawa Konstancin
27. Olsztyńscy Rotarianie wyposażyli salę rehabilitacyjno-sportową, Ewa
Czułowska, RC Olsztyn Varmia
28. XXII Charytatywna Gala Choinki, Mark Krawczyński, RC Warszawa City
29. Mikołajki u dzieci i seniorów, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
30. Cecylia Steczkowska dla Dawida, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
31. II Mazurski Zlot Samochodów Zabytkowych, Jarosław Majkowski, RC
Giżycko
32. Wyremontowali łazienkę, RC Grudziądz Centrum
32. Drugi tom biografii Jana Karskiego, Redakcja
32. Jedna na milion, czwarta na świecie, Izabela Zielińska, RC Kołobrzeg
33. Radosne chwile prawdziwego wypoczynku, Dorota Wrońska-Pilarek, RC
Poznań Starówka
33. Obóz wędrowny dla dzieci z Bydgoszczy, RC Bydgoszcz
33. Pomoc dla Domu Dziecka w Szymonowie, Redakcja
FELIETON
34. O wizerunku Rotary (część 3) - Wielkie i „małe” media, DGE Łukasz
Grochowski, RC Warszawa Żoliborz
IN MEMORIAM
35. Gunnar Fjellander – odszedł wielki przyjaciel polskiego Dystryktu Rotary,
DGE Łukasz Grochowski, RC Warszawa Żoliborz
36. Wspomnienie o Ryszardzie Pyritzu, RC Oświęcim
ROTARACT
39. Z pomocą chorym dzieciom, DRR Mateusz Synak, Rotaract Wrocław
39. Duch radości i zabawy dla dzieci z Torunia, Bartek Ostrowski, Rotaract
Toruń
40. Zdrowo jest pomagać, Martyna Nowakowska, Rotaract Kraków Wawel
INTERACT
41. Powstał Interact Grudziądz Centrum, Julia Mioduszewska, IAC Grudziądz
Centrum;
41. Koncert dla Julki, Zuzanna Bernacka, IAC Grudziądz Centrum
41. Wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, Anna Łubińska, Sabina
Moryc, RC Jelenia Góra-Cieplice
42. Pomoc dla Wiktorii, Anna Łubińska, Sabina Moryc, RC Jelenia Góra-Cieplice
AKTUALNOŚCI
43. Słownik skrótów
43. Kalendarium wydarzeń
43. Witamy w rodzinie Rotary

Rotary Polska | 7

| ROTARY na świecie

Dookoła świata
Projekty Rotary realizowane na świecie
Brad Webber

Chiński rząd uznał,
że 60 procent
wody pochodzącej
spod ziemi oraz
jedna trzecia wody
powierzchniowej
jest tam niezdatna
do użycia przez
człowieka.

3] Gwatemala

1] Chiny

Weinan to miasto będące centrum
wydobycia węgla w prowincji
Shaanxi, jeden z rejonów
z najbardziej zniszczonym
środowiskiem, od dawna ma
problem z zanieczyszczeniem
wody pitnej. Dystrykt 3450, do
którego należą: Hong Kong, Macau,
Mongolia oraz chińska prowincja
Guangdong, zainstalował pasywny
system filtracji membranowej w 94
szkołach publicznych, zapewniając
300.000 uczniów dostęp do czystej
wody pitnej. Aby podwoić ilość szkół
z systemem filtracji w przyszłym
roku, Dystrykt nawiązał współpracę
z australijską organizacją
pozarządową.
Filtry SkyHydrant, otrzymane przez
Rotarian od Fundacji SkyJuice
w korzystnej cenie około 2.000
USD za każdy, produkują wodę
czystą, wolną od chemikaliów i nie
wymagają elektryczności. Ten, wart
350.000 USD trud, jako pilotażowy
projekt w czterech szkołach
niedaleko Xi’an, z końcem 2011 roku
rozpoczął ówczesny Gubernator
Dystryktu David Harilela.
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3

Od tamtej pory przy instalacji
systemów pracuje ponad 200
Rotarian z Dystryktu 3450, a ponad
100 klubów w 13 dystryktach
dołączyło do projektu. Kluczowym
czynnikiem, jak zauważa DG Hing
Wang Fung, było uzyskanie od
trenerów oraz członków rządu
zapewnienia, że pracownicy szkół
będą przeszkoleni w obsłudze
i monitorowaniu systemu.

Ripple Effect Program,
rozpoczęty w Dystrykcie 5550
w Kanadzie, od 1999 roku
zainwestował ponad 2.4 miliona
USD w budowę i odnowę
ponad 80 szkół w rolniczej
Gwatemali oraz ufundował setki
stypendiów. RC Quetzaltenango,
współpracuje z RC Kenzora, Ont.,
w budowie sześciu klas, w tym
laboratorium komputerowego
w szkole Llanos de la Cruz.
Pięć klubów z Dystryktu 5550
(Manitoba i część Ontario oraz
Saskatchewan) sfinansowało tę,
wartą 60.000 USD, inicjatywę;
Rotarianie z Quetzaltenango
nadzorowali budowę
i zapewniali wsparcie rzeczowe
oraz materiały.

| ROTARY NA ŚWIECIE

2] Szwecja

W październiku 2015 roku, kiedy setki syryjskich uchodźców dotarły do szwedzkiego miasta Hulsfred,
Rotarianie zebrali się, aby pomagać nowo przybyłym. Mieszkańcy, w tym Brita Freudenthal, ówczesna
Prezydent RC Hultsfred, byli poruszeni kłopotami uchodźców, z których wielu przybyło ubranych jedynie
w spodenki i koszulki.
„Już pierwszego dnia, w którym przyjechali, zrozumieliśmy, że jesteśmy nieprzygotowani” powiedziała
Freudenthal. „Właśnie zaczęła się zima”. Członkowie klubu robili na drutach skarpetki, rękawiczki,
pozyskiwali poduszki i swetry, gromadzili buty. Klub poprowadził pomoc w adaptacji Syryjczyków,
tłumacząc im zasady bezpieczeństwa pieszych na drodze. Freudenthal powiedziała, że jej córka,
Le Cordon Bleu, wykwalifikowany szef cukierniczy, dołączyła do programu i dwa razy w tygodniu
prowadziła kurs pieczenia dla kobiet. „Jedna z pań teraz sama pracuje jako szef cukierniczy, a nigdy
wcześniej nie upiekła ciasta”.

Szwecja zanotowała
wpływ 163.000
podań o azyl w 2015
roku, około jedna
trzecia z nich jest
z Syrii.

2

1

4

5] Malawi

5

W 2015 roku Minister Zdrowia Malawi
przyznał, że naród liczący ponad 17
milionów ludzi ma tylko 10 aktywnych
zawodowo dentystów. Nie było więc
zaskoczeniem, że propozycja darmowego
leczenia na pięciodniowym obozie
dentystycznym sprowadziła ponad 1.100
Malajczyków. Obóz prowadzony był przez
RC Lilongwe, znajdujący się w stolicy
kraju oraz Kamuzu Central Hospital.
Rotarianie, wykorzystując środki pozyskane
podczas charytatywnego turnieju
golfowego, zakupili leki oraz produkty
do higieny dentystycznej, opłacili pomoc
30 dentystów oraz innych specjalistów,
zakupili wyżywienie dla wolontariuszy oraz
rozprowadzili paczki z rzeczami do higieny
dentystycznej wśród pacjentów.

4] Filipiny

Wielki Tajfun Haiyan, który uderzył w Filipiny 7 i 8 października
2013 roku, był jednym z najsilniejszych cyklonów w historii.
Zabił tysiące ludzi, a miliony pozostawił bez dachu nad głową.
W ciągu kilku dni Rotarianie, pod przewodnictwem ówczesnego
RID Nominata Guiller’a Tumangan’a, stworzyli organizację non
profit „Help & Assistance” dla Dystryktu Filipiny, aby wspomóc
akcję odbudowy. Rotarianie skupili się na odbudowie szkół,
a z Departamentem Edukacji pracowali nad projektem „adopt a
school”. Przez kolejne trzy lata zbudowali i odbudowali 142 klasy
w 15 szkołach, w których uczy się łącznie 12.551 uczniów, co
kosztowało około 600.000 USD.
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PDG Piotr Wygnańczuk
podczas swojego
wystąpienia na Konferencji

Konferencja w stylu angielskim
W dniach 22-24 września 2017
roku miałem zaszczyt reprezentować Prezydenta RI Iana Riseley’a na Konferencji Dystryktu
1070. Odbywała się ona w Centrum Kongresowym Cymru Arena, w Llandudno, malowniczej
miejscowości położonej nad Morzem Irlandzkim.
| PDG Piotr Wygnańczuk,
RC Gdynia |

O

kazało się, że Dystrykt 1070 nie
obejmuje klubów Walii, wręcz
przeciwnie obejmuje kluby leżące na wschodzie Anglii i jest Dystryktem czysto angielskim oraz że wszystkie
Konferencje Dystryktu odbywają się
poza jego terenem.
Miłą niespodzianką była duża liczba
uczestników Konferencji, na sobotniej
kolacji było około 600 osób. Na poszczególnych sesjach plenarnych frekwencja
była nieco mniejsza, ale nie spadała poniżej 500.
Zaskakujący był także program Konferencji - większość wystąpień nie dotyczyła bezpośrednio spraw rotariańskich. Na
ten temat wypowiedziało się tylko sześciu mówców.
Gubernator Dystryktu Chris Davies prowadząca wszystkie sesje plenarne, omówiła aktualną sytuację w Dystrykcie.
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Prezydent RIBI (Rotary w Wielkiej Brytanii i Irlandii) Denis Spiller przedstawił
plany rozwoju Rotary w obu tych krajach. Bardzo zabawnym mówcą okazał
się, posiadający wykształcenie aktorskie,
szef Rotaractu w Dystrykcie (DRR) Chris
Wells. Kolejnym prelegentem był DGN
Rodney Spokes promujący Międzynarodową Konwencję w Toronto, natomiast
Prezydent Klubu Inner Wheel Jean Callaghan przedstawiła projekty humanitarne prowadzone przez kobiety.
Zadaniem mojej prelekcji w pierwszym
dniu Konferencji było przedstawienie sylwetki Prezydenta RI Iana Riseley’a oraz jego małżonki Juliet, omówienie tegorocznego hasła Prezydenta, czyli
„Rotary: Making a Difference”, przedstawienie planu strategicznego Prezydenta
na jego kadencję oraz dodatkowych życzeń do klubów Rotary.
W niedzielę miałem jeszcze 10 minut na
podsumowanie Konferencji. Ten czas
wykorzystałem dodatkowo na omówienie historii Rotary w Polsce, pokazanie
kliku projektów humanitarnych z naszego Dystryktu oraz zakresu wymiany młodzieżowej. Moje wystąpienie spotkało się
z bardzo dobrym przyjęciem i wywołało
duże zainteresowanie.
Pozostali mówcy konferencyjni poruszali
tematy pośrednio interesujące Rotarian,
takie jak np: ochrona lasów i sadzenie
drzew przez Rotarian (prośba Prezyden-

ta RI na ten rok), przypadki udaru mózgu
wśród młodych ludzi, popularyzacja czytania książek wśród więźniów, nauczanie
fizyki w najmłodszych klasach, migracja
rybołowów z Europy do Afryki i z powrotem czy podróże kosmiczne.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się dwa wystąpienia. Pierwsze na temat
sekretów kuchni królewskiej prezentowane przez byłego szefa kuchni Królowej
Elżbiety II - Colina Andersona. Drugie
to show w wykonaniu gwiazdy telewizyjnej Nicki Chapman, która była agentem
m.in. Britney Spears, Davida Bowie, Phila Collinsa, a obecnie producentki programów rozrywkowych w BBC.
Na koniec moja uwaga dotycząca terminu Konferencji. Jak już wcześniej
przypomniałem, głównym zadaniem
przedstawiciela Prezydenta RI jest
przedstawienie jego zamierzeń oraz konkretnych celów na bieżącą kadencję. Ten
cel narzuca ustalenie terminu Konferencji - powinna się ona odbyć możliwie na
początku roku rotariańskiego. Tak czyni
zdecydowana większość Dystryktów.
Może warto się zastanowić, czy nie powinniśmy wprowadzić tej zasady również w naszym Dystrykcie i zamiast
Konferencji w czerwcu zrobić uroczystość przekazania służby ze wszystkimi
podziękowaniami oraz wyróżnieniami,
co obecnie czynimy na konferencjach
Dystryktu.
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Królewskie Muzeum
Ontario w Toronto

Muzea

Kiedy ludzie myślą o Toronto, zwykle
myślą o śniegu, hokeju i od niedawna
również specjałach kulinarnych. Jednak to miasto ma także kilka światowej
klasy muzeów. Jeżeli będziecie mieli
czas, aby zwiedzić chociaż jedno podczas Konwencji Rotary International
2018 w dniach 23-27 czerwca, powinniście wybrać Royal Ontario Museum
(Królewskie Muzeum Ontario) lub
Art Gallery of Ontario (Galeria Sztuki
w Toronto).
Royal Ontario Museum to muzeum
sztuki, kultury i przyrody z całego
świata i wszystkich epok. Jego kolekcja
zawiera około sześć milionów okazów,
obiektów i artefaktów. Oprócz stałych
ekspozycji, muzeum przygotowuje
okresowe wystawy, organizuje warsztaty i prelekcje.
W znajdującym się niedaleko Art Gallery of Ontario znajdziecie ponad 90.000
dzieł sztuki. Galeria posiada wartościową kolekcję sztuki kanadyjskiej z okresu renesansu i baroku oraz europejskiej, afrykańskiej, oceanicznej, a także
współczesnej. Ogromną atrakcję stanowi 40.000 zdjęć prac sławnego brytyjskiego rzeźbiarza Henry’ego Moore’a,

które są największą publiczną kolekcją
jego dzieł.
Naprzeciwko Royal Ontario Museum
znajdziecie narodowe kanadyjskie muzeum ceramiki, Gardiner, które oferuje warsztaty pracy w glinie. Innym
popularnym miejscem jest Bata Shoe
Muzeum (Muzeum Butów Bata), które
posiada w swojej kolekcji tysiące butów
oraz powiązanych z nimi przedmiotów
na wystawie prezentującej historię czterech i pół tysiąca lat obuwia.

Jedzenie na mieście

Toronto jako najbardziej wielokulturowe miasto świata, ma prawie tyle samo
kuchni ile języków. Będziecie mogli
spróbować niektórych z nich podczas
pobytu na Konwencji Rotary International 2018 w dniach 23 - 27 czerwca.
Amatorzy smaków mają mnóstwo możliwości do wyboru: Little Italy dla tych, którzy kochają włoską kuchnię, Greektown
dla miłośników greckiej, Little India dla
amatorów jedzenia z Indii oraz Chinatown ze specjałami kuchni chińskiej.
W okolicach Little Portugal pójdźcie
do Alex Rei dos Leitões na „churra-

Fot. Rotary International

Konwencja Toronto 2018

sco” (grillowane mięso) lub do Nova
Era Bakery „na pastel de nata” (tartę
z kremem jajecznym). W Koreatown
polecam „Buk Chang Dong Soon Tofu”,
to dania oparte na tradycyjnych koreańskich „sunbudu jjigae” (potrawka
z tofu). W Kensington Market, Jumbo
Empanadas poleca chilijskie „empanadas” i „humitas” (kukurydza, cebula
i bazylia zawinięte w liście kukurydzy,
przygotowywane na parze).
Nawet hamburger w Toronto przeszedł metamorfozę. Na Richmond Station, „Station Burger” podawany jest
w mlecznej bułeczce z buraczanym sosem typu chutney. W Burger’s Priest,
w Vatican City polecają podwójny cheesburger pomiędzy dwoma grillowanymi, serowymi kanapkami.
Jeżeli będziecie mieli ochotę na posiłek
w miejscu z pięknym widokiem, nic nie
pobije 360 Restaurant z obrotową restauracją na wysokości 1.151 stóp nad
ulicą, w CN Tower.
Randi Druzin, Rotary International

Zarejestruj się na Konwencję
w Toronto na stronie:

riconvention.org
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Dni Dawcy Szpiku

W dniach 13-15 października 2017 roku, w czternastu miastach na terenie całego kraju, odbyły się akcje
rejestracji do bazy Fundacji DKMS potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
| Małgorzata Wojtas
RC Szczecin International |

R

otarianie z Dystryktu 2231 Polska postanowili przyłączyć się do
Fundacji DKMS w misji walki
z nowotworami krwi i zainicjowali ogólnopolską akcję o nazwie: „Dni Dawcy
Szpiku z Klubami Rotary”, inspirowaną
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Ogólnopolskim Dniem Dawcy Szpiku,
przypadającym 13 października. Dzięki wspólnym działaniom, podczas akcji
udało się zarejestrować 678 nowych potencjalnych dawców.
Podczas planowanych akcji można było
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku oraz wesprzeć Fundację DKMS
poprzez darowiznę pieniężną. W akcji

pomagali wolontariusze, członkowie
Klubów Rotary. Wolontariat w ramach
tak przygotowanej akcji daje każdemu
z Rotarian możliwość służenia społeczeństwu i zastosowania ideału służby
poprzez propagowanie międzynarodowej idei jaką jest dawstwo szpiku.
Statystyki WMDA (Światowej Organizacji Dawców Szpiku) są alarmujące: co
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z Klubami Rotary
W wydarzenie
zaangażowały się
następujące kluby:
RC Chełm,
RC Elbląg Centrum,
RC Gorzów Wielkopolski,
RC Grudziądz Centrum,
RC Jelenia Góra,
RC Koszalin,
RC Kraków Wanda,
RC Kraków Wawel,
RC Lublin,
RC Łódź Centrum,
RC Poznań,
RC Szczecin Center,
RC Szczecin International,
RC Warszawa Konstancin,
RC Warszawa Sobieski,
RC Warszawa Żoliborz,
RC Wrocław Centrum,
RC Zamość Ordynacki
oraz Kluby Rotaract
RAC Szczecin,
RAC Poznań,
RAC Wrocław,
RAC Wrocław Centrum
oraz RAC Łódź Fabryka
i jeden Klub Interact
Grudziądz Centrum.

Fot. z archiwum uczestniczących w akcji Klubów Rotary

35 sekund ktoś na świecie zapada na nowotwór krwi. Choroba ta jest najczęstszą
przyczyną śmierci pośród chorób dziecięcych. W Polsce co godzinę stawiana
jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną
szansą na wyzdrowienie jest przeszczep
komórek macierzystych krwi lub szpiku.
Jedynie 25 procent pacjentów ma szczęście znaleźć dawcę we własnej rodzinie.
Większość przeszczepów odbywa się
dzięki dawcom niespokrewnionym, którzy jako ludzie dobrej woli zarejestrowali

się, by bezinteresownie ratować życie
chorego.
Fundacja DKMS to aktualnie największa baza dawców szpiku w Polsce, jest
w niej zarejestrowanych 1.151.985 potencjalnych dawców szpiku, a już 4.459
osób (dane na wrzesień 2017) oddało
swoje komórki macierzyste lub szpik, dając szansę na życie pacjentom zarówno
w Polsce, jak i na świecie.
Rejestracja i przebadanie są dla dawcy
bezpłatne, dla Fundacji to koszt 180 zł.
Od początku istnienia Fundacja DKMS

rozwija bazę rejestrując kolejnych dawców m.in. dzięki darowiznom od osób
indywidualnych i finansowemu wsparciu
firm. Każda, nawet najmniejsza darowizna pozwala pozyskać więcej potencjalnych dawców. Dlatego w ramach Dni
Dawcy Szpiku z Rotary odbyła się również
zbiórka publiczna do puszek. Łącznie we
wszystkich lokalizacjach zebrano 1.984 zł,
które zostają przeznaczone na częściowe
pokrycie kosztów rejestracji potencjalnych dawców zarejestrowanych podczas
tegorocznej wspólnej akcji z DKMS.
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Dni Dawcy Szpiku w Poznaniu
ogólnopolską akcję „Dni Dawcy
Szpiku z Klubami Rotary” włączyły się dwa poznańskie Kluby Rotary
– RC Poznań oraz RC Poznań Starówka,
a także poznańscy Rotaractorzy. Koordynatorem Dnia Dawcy był Marcin Stachowiak z RC Poznań.
Przez dwa dni (14-15 października 2017
r.), wolontariusze z tych Klubów gromadzili dane i próbki (wymazy) potencjalnych Dawców na specjalnym stanowisku
stworzonym w Centrum Handlowym
King Cross Marcelin w Poznaniu.
Rola wolontariuszy polegała nie tylko
na przeprowadzaniu zainteresowanych
osób przez proces prawidłowego pobrania wymazu z jamy ustnej, ale także na
edukowaniu i rozwiewaniu wątpliwości
rozmówców. Informowano, że zostanie
Dawcą nie jest skomplikowane, a zabieg
zupełnie bezbolesny. Dla rejestrujących
się zaskoczeniem była nie tylko nowoczesność metody pobierania komórek
macierzystych, ale też szybkość pobierania wymazu za pomocą specjalnego
zestawu, przygotowanego przez Fundację DKMS. Cała operacja zajmowała
około cztery minuty, a przeprowadzenie
krótkiego wywiadu wstępnego i wypeł-

Fot. z arch. Rotaract Poznań

W

Poznańscy Rotarianie
pozyskiwali potencjalnych
dawców w Centrum Handlowym

nienie dokumentów – około sześciu.
Czym jest dziesięć minut wolnego czasu
wobec możliwości uratowania czyjegoś
życia?
Biorącym udział w akcji 16 wolontariuszom udało się przekonać do rejestracji
50 osób. Poświęcając swój wolny czas,
członkowie obu Klubów Rotary oraz
Rotaractorzy z Poznania, poprzez włączenie się w inicjatywę Fundacji DKMS,

po raz kolejny mieli okazję zrealizować
motto Rotary – „Service above self”
(Służba ponad własne interesy).
Wszystkim potencjalnym dawcom
chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania i wyrazić podziw dla ich ofiarności i szlachetnej chęci pomagania potrzebującym.
Tekst i fot. Hanna Przezwicka
Rotaract Poznań

Rejestracja dawców w Grudziądzu
dniach 13-15 października 2017
roku odbyła się Ogólnopolska Akcja DKMS przeprowadzana przez Kluby
Rotary. Grudziądz także wziął udział
w tym przedsięwzięciu.
Kilkunastoosobowa grupa młodzieży
z Interact, przy małej pomocy Rotarian,
przez cały weekend rejestrowała potencjalnych dawców szpiku na terenie
Galerii Handlowej Carrefour. Udało się
pozyskać kilkadziesiąt osób.
Jest to bardzo imponujący wynik, zważywszy na fakt, iż był to pierwszy tego
rodzaju projekt realizowany przez młodzież. Korzystając z okazji, pragniemy
podziękować kierownictwu grudziądzkiej galerii handlowej, które miło nas zaskoczyło swoją przychylnością i otwartością na tego rodzaju akcje.
Tekst i fot. Julia Mioduszewska
Interact Grudziądz Centrum
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Członkowie Interactu
podczas akcji w Grudziądzu

Fot. z arch. Interact Grudziądz
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC KRAKÓW
Jesienią ubiegłego roku, RC Kraków i RC Lwów
zawarły umowę o partnerstwie. Wtedy też zapadła decyzja o zorganizowaniu na przełomie
sierpnia i września 2017 roku 10-dniowego
pobytu wakacyjnego dzieciom dotkniętym
skutkami wojny na Ukrainie i zmagającymi się
z traumą po tym, jak rodzic zostaje inwalidą.
Organizacyjnie i finansowo partnerskie Kluby
Dzieci z Ukrainy podczas
wspierali RC Bielefeld, RC Jarosław, RC Świwypoczynku nad polskim morzem
noujście oraz szereg innych instytucji i osób
prywatnych.
30-osobowa grupa z Ukrainy spędziła w Krakowie prawie 4 dni. Dzieci i opiekunowie mieszkali w domach Rotarian i ich
przyjaciół. Spotkali się z przedstawicielami Diaspory Ukraińskiej w Polsce na wspólnej niedzielnej mszy św. w krakowskiej
parafii grecko-katolickiej. Zwiedzili m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski na Wawelu, Kopalnię Soli w Wieliczce i Ogród
Doświadczeń im. S. Lema. Krakowskie Bractwo Kurkowe podjęło młodzież obiadem, a także zapewniło wizytę w Celestacie, zabytkowej siedzibie Bractwa.
Następnie dzieci wyjechały do ośrodka wypoczynkowego w Łukęcinie na prawie tygodniowy pobyt nad polskim morzem,
gdzie czekało na nich wiele atrakcji, takich jak m.in. zwiedzanie klifu w Trzęsaczu, przejażdżka kolejką wąskotorową, a także (dzięki RC Świnoujście) wycieczka do Świnoujścia połączona z rejsem statkiem, na którym witał ich Neptun z orszakiem.
Główni sponsorzy projektu to Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Łukęcinie, który użyczono nam całkowicie bezpłatnie oraz nasz siostrzany klub z Niemiec, RC Bielefeld, który zapewnił dzieciom
wyżywienie podczas pobytu. Klub z Lwowa, oprócz pomocy logistycznej i organizacyjnej, pokrył koszty transportu do Krakowa i z Jarosławia, zapewnił ubezpieczenia oraz opiekę psychologa i pediatry.
Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków pozyskanych przez RC Kraków podczas organizacji koncertu amerykańskiego
zespołu Mississippi River Brass Band w Krakowie, a także od firm, instytucji, osób prywatnych oraz bezpośrednio od członków klubu. Zbigniew Hajduk, RC Kraków

ICC POLSKA ukraina

Na zdjęciu od lewej: PDG Andrzej Ludek - ICC Chair Executive Council,
IPDG Kristofer Erlandsson, Prezydent Rl Ian Riseley, PDG Barbara
Pawlisz i Dyrektor Mikael Ahlberg podczas podpisania karty czarterowej

Nowe Komitety Międzykrajowe

Podczas Instytutu RI dla strefy 16 w Rydze, w dniu 13
października 2017 roku, został utworzony Komitet Międzykrajowy Polska - Szwecja i Szwecja - Polska. Na czele
Komitetu stanęli PDG Barbara Pawlisz z naszego Dystryktu oraz IPDG Kristofer Erlandsson z Dystryktu 2350,
reprezentujący wszystkie szwedzkie Dystrykty.
Karta czarterowa nowego Komitetu została podpisana również przez Prezydenta Rotary International Iana
Riseley’a, Dyrektora Mikaela Ahlberga i PDG Andrzeja
Ludka, ICC Chair Executive Council.
Barbara i Kristofer mówili o zrealizowanych już wspólnych projektach, takich jak: wyposażenie stołówki dla
dziewcząt w Kenii, dwóch edycjach polsko-szwedzkiej
RYLA, wsparciu dla czwartej edycji kolonii dla dzieci
ukraińskich w Polsce oraz udziale w grancie globalnym
na rzecz Domu Opieki dla seniorów na Ukrainie.
Rotarianie, którzy chcieliby pracować w Komitecie Polska
– Szwecja, proszeni są o kontakt z PDG Barbarą Pawlisz
pod adresem mailowym: pawlisz.barbara@gmail.com
PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot International

Ukraińskie dzieci podczas
wycieczki po Krakowie

Podziękowania dla klubów

W poprzednim numerze naszego magazynu pisaliśmy
o organizowanej już po raz czwarty kolonii dla dzieci
z Ukrainy w Polsce. Na prośbę Ryszarda Łuczyna (RC
Zamość Ordynacki) przekazujemy jeszcze podziękowania dla czterech klubów, które także wsparły przygotowanie tego przedsięwzięcia. Są to: RC Toruń, RC Łódź,
RC Karpacz Karkonosze i RC Szczecin International.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy organizatorom tej wspaniałej inicjatywy.
Redakcja
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Fot. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

Fot. z arch. PDG Barbary Pawlisz

ICC polska szwecja

Fot. z arch. RC Kraków

Kraków i Lwów – dzieciom z Ukrainy

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC GDAŃSK CENTRUM

W Gdańsku odbyło się spotkanie RC
Rotarianie z Turcji
Gdańsk Centrum z tureckim klubem
podczas wizyty w Gdańsku
RC Agora Izmir. W wydarzeniu wziął
udział Prezydent RC Agora Izmir, Abdülgani Değirmenci wraz z małżonką
oraz prezydent Komitetów Międzykrajowych z Turcji, Petek Evirgen, a także
członkowie tych Klubów. W spotkaniu
uczestniczył również zastępca Gubernatora Dystryktu, Zbigniew Borkowski
i Prezydent RC Gdańsk Centrum, Hasan Ciftci.
Głównym tematem spotkania było
podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy klubami. Obszarami zainteresowania partnerstwa będzie zacieśnienie wzajemnej współpracy. Na marzec
2018 r. zaplanowany jest wyjazd studyjny do Turcji, w ramach rewizyty.
Prezydent RC Gdańsk, Hasan Ciftci
zabiega także o utworzenie Komitetu
Międzykrajowego Polska - Turcja w bieżącej kadencji. W planach jest także stworzenie ogrodów dendrologicznych pod
hasłem „Rotary friendship and peace arboretum”. Prezydenci klubów z Trójmiasta zadeklarowali współpracę z klubami
Rotary z prowincji Izmir.
Izmir to nowoczesne miasto z bogatą historią. Należy do najbardziej liberalnych i proeuropejskich miast Turcji. Jest to
położone na Wybrzeżu Egejskim, trzecie co do wielkości miasto Turcji oraz drugi, po Istanbule port morski. Zlokalizowane
nad Zatoką Izmirską miasto jest podzielone na dziesięć okręgów metropolitalnych. Obecnie liczy ponad 4 mln mieszkańców i jest jednym z najszybciej rozwijających się miast Turcji.
Hasan Ciftci, RC Gdańsk Centrum

Fot. z arch. RC Gdańsk Centrum

Polsko-turecka współpraca partnerska

RC WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN

RC Warszawa Fryderyk Chopin i RC Catania
Est zawarły porozumienie o współpracy. W dniu
12 października 2017 roku, kontrakt w Katanii
podpisała Prezydent RC Warszawa Fryderyk
Chopin, Monika Rosińska.
Najbliższe plany klubów przewidują organizację
koncertów pianistycznych w Warszawie i w Katanii. Przyjedzie do nas młody, uzdolniony pianista z Katanii, miasta Belliniego i zagra utwory
kompozytora w ramach koncertów urodzinowych F. Chopina. Analogicznie do Katanii pojedzie pianista z Warszawy z repertuarem naszego
wielkiego Patrona – Fryderyka Chopina.
Prezydent RC Warszawa Fryderyk
Chopin, Monika Rosińska
Rotarianie z RC Catania Est planują wizytę
z przedstawicielami RC Catania Est
w Polsce najprawdopodobniej w maju przyszłego roku. Monika i Paweł Rosińscy oraz Joanna Bielicka, którzy reprezentowali nasz Klub na Sycylii, byli pod ogromnym wrażeniem gościnności i uprzejmości
włoskich kolegów. Mamy nadzieję, że nasi goście wizytę w naszym pięknym kraju będą wspominać równie miło. RC
Warszawa Fryderyk Chopin nie poniósł żadnych kosztów związanych z tym wyjazdem, wszystkie pochodziły z prywatnych środków uczestników.
Iwona Leśniewska, RC Warszawa Fryderyk Chopin
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Fot. Paweł Rosiński

Rotariańska współpraca Warszawa - Katania

IFMR jest jednym z największych
stowarzyszeń w Rotary - liczy ponad
2000 członków z 29 krajów

Rotarianie na motocyklach
poszukiwani
Stowarzyszenia to jedne z najstarszych i najbardziej popularnych instytucji rotariańskich.
Paul Harris powiedział o nich
“Fellowship is wonderful; it illuminates life’s pathway, spreads good cheer, and is worth
high price.” („Stowarzyszenie
jest wspaniałym odkryciem;
oświetla drogę życia, zaraża pozytywnym nastawieniem i warte
jest swej ceny”).
| Alexander Heinelt
RC Warszawa Goethe |

M

iędzynarodowe
Stowarzyszenie Rotarian na Motocyklach (IFMR - International
Fellowship of Motorcycling Rotarians)
jest jednym z największych, zrzeszającym ponad 2.000 członków z 29
krajów. Istnieje 18 stowarzyszeń na
świecie, między innymi w Australii,
Brazylii, Ameryce Północnej, Indiach,
Francji i Słowenii. Członkowie organizują rajdy zarówno w obrębie rejonów
swojego zamieszkania, jak i zagranicz-

ne. Czerpiemy w nich radość nie tylko
z jazdy, ale i odkrywania nowych tras,
uroczych miejsc, lokalnej kultury oraz
zbieramy finanse na projekty socjalne.
I wreszcie – budujemy nowe przyjaźnie
podparte wspólną pasją.
Dla przykładu - oddział niemiecki, założony w 1999 roku, obecnie zrzesza
450 członków i właśnie opublikował
plan 15 rajdów w 2018 roku. W każdym rajdzie bierze udział od kilkunastu do 50 motocykli. Większość lokalnych rajdów to przedłużone weekendy
w rejonach niemieckojęzycznych, ale
są też w planie dłuższe wyprawy - do
Wielkiej Brytanii, Francji czy rajd po
południowych rejonach Ameryki Północnej.
Teraz czas na Polskę! Chcemy pomóc naszym polskim kolegom założyć
IFMR POLSKA, żeby realizować pasje
motocyklowe we wspólnych rajdach.
Inauguracyjny rajd IFMR Polska jest
już zaplanowany na 17-20 maja 2018 r.
Nasz kolega Tomasz Wiszniewski z RC

fot. Alexander Heinelt
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Bartoszyce–Lidzbark Warmiński poprowadzi nas przez piękne mazurskie
trasy (po więcej informacji prosimy
sięgać na https://www.facebook.com/
groups/ifmr.org/).
W organizacji pomaga niemiecki oddział AGS (www.ifmr-ags.org), a na
chwilę obecną swój udział w międzynarodowym rajdzie „Mazury Maj 2018”
zgłosiło ponad 20 osób z Niemiec.
Poszukujemy większej liczby polskich
Rotarian Motocyklistów zainteresowanych przyłączeniem się do nas i z pomysłami na wspólną organizację kolejnych
rajdów wewnątrz nowo utworzonego
Stowarzyszenia IFMR Polska.
Jeżeli macie ochotę na mnóstwo wrażeń w dobrym towarzystwie, odzywajcie się do Tomka (Tomasz Wiszniewski
biurobart@biurobart.pl), Alexa (Alexander Heinelt emailbriefkasten38@
gmail.com) i Joerna (Joern Ranke joernranke@yahoo.de) lub kontaktujcie
się z nami przez stronę IFMR Polska na
Facebooku.
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC biała podlaska

ICC POLSKA - CHORWACJA
Porozumienie było przygotowywane blisko dwa lata

fot. RC Kraków

Polsko-chorwackie porozumienie

Komitet cyklicznie organizuje wystawy,
zarówno w Polsce, jak i w Chorwacji

Wystawa prac dzieci z Chorwacji

W kwietniu 2017 roku, w Galerii Domu Polonii w Krakowie
nastąpiło otwarcie wystawy, na której prezentowane były
prace dzieci szkoły specjalnej z Szybenika (Chorwacja).
Organizatorem wystawy był Marian Demel, Przewodniczący Komitetu ICC Polska-Chorwacja Dystryktu 2231
Rotary International oraz Świetlica S.O.S o. Pijarów. Patronat nad wystawą objęli Prezydent Miasta Krakowa –
Jacek Majchrowski oraz Gubernator Dystryktu 2231 kadencji 2016/2017 Krzysztof Kopyciński.
Marian Demel, RC Kraków
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W ramach pracy Komitetu ICC Polska - Chorwacja, w kwietniu 2017 roku, została podpisana umowa pomiędzy dwoma
Parkami Narodowymi – Parkiem Narodowym w Ojcowie
oraz Narodni Park „KRKA” ze strony chorwackiej.
Umowa była przygotowywana przez blisko dwa lata. Po
licznych, odbytych w tym czasie, spotkaniach i rozmowach
udało się ją sfinalizować. Jej głównym założeniem jest
przyszłościowa, naukowa praca porównawcza, nad występującymi w obu parkach tzw. zjawiskami krasowymi.
Umowa została podpisana podczas Seminarium Organizowanego przez Konsulat Chorwacki w Krakowie dla Dyrektorów Parków Narodowych Polski i Chorwacji.
Umowę, której treść przygotował Marian Demel (RC Kraków) – przewodniczący Komitetu ICC Polska Chorwacja,
podpisali: Paweł Włodarczyk – Konsul Honorowy Chorwacji w Krakowie, Kreśimir Sakić (RC Szybernik) – Dyrektor Parku Narodowego KRKA oraz Józef Partyka z-ca
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.
Marian Demel, RC Kraków

fot. Magdalena Helwing

W dniu 14 października 2017 roku, w gościnnych i emanujących powagą nauki pomieszczeniach Państwowej
Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej , odbyła się XI edycja Centrum Dialogu.
Podczas wydarzenia mogliśmy gościć jak zwykle ciekawych i intrygujących prelegentów:
- księdza Wojciecha PRACKIEGO – („Marcin Luter z perspektywy rzymskokatolickiej”),
- Jacka ZALEWSKIEGO, Kawalera Orderu Uśmiechu,
prezesa Stowarzyszenia Dobra Wola („Podróż z aniołem,
czyli blaski i cienie życia z niepełnosprawnym dzieckiem
we współczesnej Polsce”),
RC Biała Podlaska
gościł wielu ciekawych
- prof. Tadeusza CEGIELSKIEGO z Uniwersytetu Warintrygujących prelegentów
szawskiego („Wolnomyślicielstwo w Kościele Polskim”),
- prof. Zbigniewa IZDEBSKIEGO z WSP w Zielonej Górze
(„Seksualność Polaków w ujęciu większości i mniejszości”),
- PDG Janusza POTĘPĘ, który odczytał list biskupa Tadeusza Pieronka o działalności Rotary i stosunku Kościoła do działań Rotarian (przypomniał też, że Papież Franciszek jest członkiem honorowym RC Buenos Aires).
Przybyłych powitała Prezydent RC Biała Podlaska, Dorota Lewartowska, zaś całość spotkania prowadził znany politolog
prof. Wawrzyniec KONARSKI.
Uczestnicy konferencji (m.in. prorektor Agnieszka SMARZEWSKA, dziekan prof. Jerzy Nitychoruk, Rotarianie z Białegostoku, Warszawy, Chełma oraz mieszkańcy naszego miasta) mogli porozmawiać z prelegentami oraz podyskutować
we własnym gronie na wiele frapujących, czasami kontrowersyjnych tematów. Przesłaniem naszego Centrum jest bowiem
dialog, czyli wymiana poglądów, wsłuchiwanie się w różne opinie, zarówno te, z którymi się zgadzamy, jak też te odmienne
od naszych przekonań. I jak zawsze było warto.
Dziękujemy za przybycie uczestnikom i zapraszamy za rok. Spotkanie uświetniły: koncert gitarowy uczennic Zespołu Szkół
Muzycznych w Białej Podlaskiej i wystawa obrazów Sylwii Kalinowskiej, zaś dotychczasowe dokonania Klubu przedstawił
Past Prezydent Janusz Matusiak.
Na zakończenie naszym prelegentom wręczyliśmy m.in.
piękne T-shirty projektu bialskiego artysty Marka Jędrycha
ICC POLSKA - CHORWACJA
„Biała Podlaska moje Centrum Świata”.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

Fot. Andrzej Kuta, RC Biała Podlaska

XI Centrum Dialogu Rotary
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Instytut Rotary 2018 w Wilnie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
czy UNICEF. Często występują również
absolwenci naszych studiów pokojowych, dzieląc się swoimi doświadczeniami z różnych misji pokojowych.
Najbliższy Instytut odbędzie się
w dniach 14-16 września 2018 roku
w pięknym kompleksie konferencyjnym Vilnius Grand Resort położonym
ok. 20 km od Wilna. Będzie to pierwszy
Instytut organizowany przez Rotarian
litewskich, a zasłużyli sobie na to jak
najbardziej, gdyż Rotary na Litwie jest
najszybciej rozwijającą się organizacją

PDG Piotr Wygnańczuk
RC Gdynia, Rotary International
Director 2018-2020

Seminaria szkoleniowe w Łodzi

sobotę, 28 października 2017
roku, w Hotelu Ambasador w Łodzi, odbyło się Seminarium poświęcone
utrzymaniu i wzmacnianiu członkostwa, wizerunkowi klubów i projektom
klubowym, a także Seminarium Komitetów Międzykrajowych ICC.
Podczas sesji plenarnej poruszano wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem klubów oraz programami Rotary
International. Prelegenci omówili m.in.
konkurs Klubów Rotary pod hasłem
„Rotary: Making a Difference”, programy dedykowane dla nowego pokolenia
„New Generation” – Rotaract, Interact,
Programy Wymiany dla młodych osób
RYE: długoterminowy (LTEP), krótkoterminowy (STEP) oraz dla rozpoczynających karierę zawodową (NGSE).
Ważną kwestią było także utrzymanie i wzmocnienie (w tym jakościowe)
członkostwa w klubach.
Warsztaty Rotary Foundation obejmo-

DGE Łukasz Grochowski w czasie
swojej prelekcji na Seminarium

Fot. Dorota Wcisła

W

w całej Europie, w porównaniu do liczby mieszkańców.
Obecnie jest tam około 1600
Rotarian działających w 53
klubach.
Wcześniej odbędą się seminarium GETS, szkolenie przedstawicieli do Rady Legislacyjnej, seminaria tematyczne na
temat członkostwa i PR oraz
Rotary Foundation. Nasz Instytut Strefowy jest adresowany do Rotarian oraz Rotaractorów ze wszystkich krajów
skandynawskich, Republik Bałtyckich,
Islandii, Rosji oraz Polski. Jest to więc
doskonała okazja do zawarcia nowych
znajomości oraz wymiany doświadczeń.
Zakładam, że strona do rejestracji na
poszczególne wydarzenia będzie gotowa
na początku lutego 2018 roku, obecnie
czynna jest strona informacyjna: http://
www.rotaryinstitute2018vilnius.org/
Zapraszam do jej odwiedzenia.
Logo www.rotaryinstitute2018vilnius.org

J

ednym z zadań każdego
członka Zarządu Rotary
International
podczas
dwuletniej kadencji jest organizacja dwóch Instytutów
Rotary. Wbrew nazwie Instytut Rotary nie oznacza żadnego budynku, a jest po prostu
konferencją strefową przeznaczoną dla wszystkich Rotarian
i Rotaractorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
byłych i obecnych oficerów
dystryktalnych oraz oficerów
Rotary International, w tym byłych gubernatorów.
Zwykle Instytut trwa dwa dni, a wcześniej odbywa się szkolenie Gubernatorów Elektów (GETS) oraz inne seminaria. W konferencji uczestniczy zawsze
jeden z Prezydentów RI, aktualny lub
elekt oraz przedstawiciel Zarządu Rotary
Foundation. Jest więc okazja do zadania
im pytań dotyczących wszelkich spraw
rotariańskich podczas specjalnej sesji.
Poza tym zapraszani są najlepsi mówcy zarówno spośród Rotarian, jak i ze
współpracujących organizacji jak np.

wały tematykę projektów klubowych,
ich wsparcie finansowe z Dystryktu oraz
z innych klubów krajowych i zagranicznych. Podczas warsztatów szczegółowo
zostały omówione poszczególne etapy.
Począwszy od przygotowania grantów,

określenia zakresu i beneficjentów, poprzez sporządzenie kosztorysu i finansowania, pozyskanie partnerów krajowych
i zagranicznych – Rotary Foundation,
udział rzeczowy i udział osobowy bezpośredni członków klubu w projekcie aż
po rozliczenie i sprawozdanie z projektu
oraz prezentację w mediach.
Kolejny panel warsztatowy pod hasłem: „Kluby sprawne i tętniące życiem’’, obejmował m.in. tematykę konieczności
planowania
rocznych
zamierzeń klubowych i ich odzwierciedlenia w bazie Rotary International,
sprawy wizerunkowe klubów, informacje na temat nowych klubów oraz bazy
wiedzy Dystryktu.
W Seminarium wzięło udział ok. 100
Rotarian z Klubów Dystryktu 2231.
Oprócz zajęć szkoleniowych była to także okazja do wspólnych inspirujących
spotkań i rozmów.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
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Zawsze czułam niedosyt
O twórczości, emocjach jakie
jej towarzyszą, obrazach,
działalności rotariańskiej
oraz o tym jaki powinien być
Rotarianin, z Sylwią Kalinowską
- artystką, malarką, członkinią
RC Biała Podlaska rozmawiała
Dorota Wcisła.

Dlaczego głównym tematem Twoich prac są kobiety?
Najważniejsza jest postać kobiety
i ukryte w niej emocje. Poszukiwanie
sposobu, by jak najwierniej je oddać i co
najważniejsze, by namalowany wizerunek zachował ekspresję żywej istoty. To
skłania mnie do poszukiwania nietypowych podkładów dla swoich prac.
Twoje obrazy kobiet to nie są tradycyjne portrety...
Nie interesują mnie zwykłe malunki.
Myślę zresztą, że i dla odbiorcy byłoby
to mniej interesujące, gdyby otrzymał
tradycyjny portret kobiecy. Dlatego
zdecydowałam się malować na tzw. dechach. Lubię nadbużańskie nostalgiczne
klimaty. A drewno, które jest podstawą
mojej pracy, pochodzi ze starych, czasem nawet stuletnich chat. Są to miejsca przypadkowe, ale drewno starannie
selekcjonuję. Znalezione w okolicach
drewno przechowuję w swojej pracowni. Zachowany zostaje jego oryginalny
kształt i faktura, przeszkody nie stanowią także sęki, spękania ani liczne otwo-
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Jak podkreśla Sylwia Kalinowska,
jej przygoda z malarstwem trwa
od dzieciństwa

ry po kornikach. Czasem te moje dechy
stoją tu miesiącami. Tak jak ta właśnie.
Wydaje mi się wyjątkowa i stoi tu od
dwóch lat. Możliwe, że będzie to kobieta z wiolonczelą. Tak sugerowałby mi
kształt deski, ale zapewne i w tym przypadku, będzie tak, jak zawsze: w pewnym momencie zacznę na niej szkicować i wyłoni się jakaś postać.
Jak tworzysz?
Swoją pracę określam jako spontaniczny
proces twórczy. Nigdy nie mam dokładnie przemyślanej koncepcji. Kształt deski
podpowiada mi tylko pozę postaci. Biorę materiał, czy też to, co mam pod ręką
i zaczynam tworzyć. Z każdą chwilą de-

Fot. z arch. Sylwii Kalinowskiej

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda
z twórczością?
Moja przygoda z malarstwem trwa od
dzieciństwa. Nie wychodziłam z domu
bez notesika z ołówkiem. Rysowałam, gdy tylko miałam wolną chwilę
i na wszystkim, co akurat było pod ręką.
W grę wchodziły także wszelkie chusteczki higieniczne, serwetki, itp. Początkowo
starałam się uchwycić naturę, kwiaty,
łąki, zjawiska atmosferyczne. Wraz z rozwojem warsztatu przyszedł czas na akty
oraz portrety kobiet. Gdy malowałam,
zawsze czułam niedosyt, dlatego starałam się i nadal staram nieustannie rozwijać swój warsztat, czerpiąc z uwag wybitnych profesorów, artystów, z książek.

ska coraz bardziej przypomina kobiecą
postać. Efekt jest równie zaskakujący dla
mnie, jak i dla postronnego obserwatora.
Nigdy nie wiem, jaki będzie finał, ani kiedy nastąpi. Chętnie stosuję powierzchnie
fakturalne, gdzie mogę nakładać kolejne
warstwy, a później przykryć je na przykład laserunkiem oraz techniki łączone,
czyli rysunek z elementami malarstwa.
Zawsze staram się też wykorzystać jak
największą ilość dodatków, co daje pewien element zaskoczenia. I dla mnie,
i dla osób oglądających obrazy. Dzięki
temu również każda z postaci jest inna,
niepowtarzalna. Łączyć je może jedynie
podobieństwo pozy, nigdy wykonanie
czy wykończenie.
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Ciekawi
rotarianie

Fot. z arch. Sylwii Kalinowskiej

to cykl, w którym przedstawiamy rotariańskie
osobowości, ludzi niezwykłych. Niezwykłych przez to
co robią, to czym się zajmują, interesują, pasjonują
lub nad czym pracują.

Artystka w towarzystwie
swoich dzieł

Sylwia Kalinowska

to malarka młodego pokolenia.
Tworzy i mieszka w Janowie
Podlaskim na terenie Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego. Ukończyła
Historię Sztuki na Collegium Civitas
w Warszawie, absolwentka wydziału
artystycznego – grafiki na Uniwersytecie
Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Ma na swoim koncie wiele wystaw
w Polsce i za granicą, m.in. w Holandii,
Warszawie, Nowym Sączu, Legnicy,
Wrocławiu, Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą, Międzyrzecu Podlaskim, Gdańsku,
Białej Podlaskiej i Siedlcach.

Twoje obrazy mają w sobie wiele
ciepła, piękna i dobroci… Czy to
celowe zamierzenie?
Tematem moich obrazów są kobiety
a w nich… emocje, które kipią… Emocje widoczne w gestach rąk, w półprzymkniętych oczach, w rozchylonych
ustach, w długich szyjach… Wszystkie
są skrywane w słońcu. Słońce podkreśla ich piękno, a one same zachęcają do
tego, żeby je bliżej poznać …
Czy malowanie sprawia Ci przyjemność?
Zawsze marzyłam, aby malarstwo stało
się moim sposobem na życie. Trzymałam się tych marzeń mocno i konse-

kwentnie, aż wreszcie się spełniły. Dziś
otacza mnie świat malowniczych łąk,
tradycji odkrywanej w starym drewnie
albo szeroka perspektywa poszukiwania artystycznej osobowości. Malarstwo
stało się towarzyszem codzienności,
nieocenionym punktem odniesienia
i źródłem kolorytu. Oddaję w nim całą
siebie, posiłkując się śladami dzieciństwa, kontemplacją natury i życiowych
doświadczeń. Przez swoją sztukę staram
się otwierać drzwi do mojej barwnej
rzeczywistości tak szeroko, jak tylko się
da. Każdy ma szansę skorzystać z tego
zaproszenia.
Od kiedy działasz w klubie Rotary?
Ze środowiskiem Rotary zetknęłam się
trzy lata temu, do klubu zostałam przyjęta rok temu.
Co zadecydowało o tym, że wstąpiłaś do klubu?
Założenia ruchu Rotary i ludzie z mojego klubu, którzy te założenia rozwijają.
Czy Twoje obrazy pomagają czasem innym? Czy przeznaczasz
swoje dzieła na licytacje?
To zależy od innych, ale chciałabym,
aby tak było i działam w tym kierunku.
Oczywiście przeznaczam moje obrazy
na aukcje charytatywne.

Jakie cechy, Twoim zdaniem, powinien posiadać każdy Rotarianin?
Skłonność do poświęceń dla innych
i do pomagania, wyrozumiałość dla
wad innych ludzi i ostre kryteria samooceny.
Co robisz, kiedy nie tworzysz?
Lubię podróże, które doskonale resetują
duszę i dają nowy oddech w malarstwie.
Są też wspaniałym źródłem doświadczeń. Czytam też książki, oglądam filmy,
dużo fotografuję … Lubię makro i mikroskalę.
Gdzie można obejrzeć Twoje dzieła?
Zapraszam do Galerii w Kazimierzu nad Wisłą i w Folwarku Mila
w Krzycku Wielkim, Słupsku i Zamościu, i do ART SPA „DeSoderm” w Białej
Podlaskiej oraz do mojej pracowni artystycznej w Janowie Podlaskim. Obrazy
można obejrzeć także na stronie www.
kalinowska.pl oraz na Facebooku KalinowskaArt. W przyszłym roku planuję
także wiele wystaw, m.in. w Warszawie,
Krakowie, Kazimierzu nad Wisłą i Lesznie – na wszystkie serdecznie zapraszam.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów oraz przyjemności z tworzenia tak wspaniałych
dzieł…
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Rotarianie francuscy przekazali służbie zdrowia w Lublinie karetkę pogotowia

Wizyta Rotarian u metropolity lubelskiego
abp. Józefa Życińskiego - Marcel Stefański
z Douai i prezydent lubelskiego RC Piotr
Sendecki, 1998 rok

Prezydent James L. Lacy, jeszcze jako elekt, w 1998 r. odwiedził Polskę i złożył wizytę
Prezydentowi RP w Warszawie. Przed Belwederem: Andrzej Ludek, Gunnar Fjellander,
Claudine i James L. Lacy, Bohdan Kurowski

fot. arch. prywatne

PDG Alojzy Leszek Gzella,
Lubelski Klub Rotary
Gubernator kadencji 1998-1999

PDG Alojzy Leszek Gzella

Rok przystąpienia do Rotary:
1989
Hasło kadencji:
Follow Your Rotary Dream
Prezydent RI kadencji:
James L. Lacy
Nowe inicjatywy, wprowadzone zmiany, które
pokażą ewolucję RI: Prezydenta RI Jamesa L. Lacy’ego charakteryzowała otwartość na inność spotykaną we wschodniej Europie. Był
wyrozumiały i z przyjaźnią ustosunkowywał się do wszelkich podejmowanych inicjatyw.
SUKCESY KADENCJI: Główne
działania kadencji skupiały się na ak-
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tywizacji młodych ludzi skupionych
wokół klubów Rotaract. Wymiana
zagraniczna znakomicie ożywiała
atrakcyjne kontakty młodzieży. Gubernatorowi Alojzemu Leszkowi Gzelli
zależało także na utworzeniu i uzyskaniu zatwierdzenia przez Rotary International czasopisma rotariańskiego
„Listy Rotariańskie”, które powstało
w Lublinie już wcześniej i było zaczątkiem „Rotarianina”.
WYZWANIA KADENCJI: Rozpoczęła się realizacja planów poszerzenia
przestrzennego polskiego Dystryktu. Chodziło o włączenie do Dystryktu klubów powstających na Ukrainie
i Białorusi, co zrealizowano w następnej kadencji gubernatorskiej.

WAŻNE WYDARZENIA
W KADENCJI:
Na pewno zapamiętanym wydarzeniem był organizowany w Lublinie
PETS, w którym uczestniczył Past Prezydent RI (1993-1994) Robert R. Barth.
W latach 1999 - 2000 Gubernator Alojzy Leszek Gzella został członkiem Europe Affairs Committee (EAC).
NOWE KLUBY: RC Gdańsk Sopot
Gdynia – 27.02.1999 r., RC Głogów
– 05.1999 r., RC Kraków Wawel –
3.07.1999 r.
Materiał zredagowany na podstawie materiałów i informacji od PDG Alojzego Leszka Gzelli
przygotowanych do Biuletynu Informacyjnego Konferencji Dystryktu 2230 w Gdyni (17-19
czerwca 2016 roku)

Wiceprezydent Klubu Andrzej Cieślawski wręczył
podziękowanie panu Jerzemu Starkowi, fundatorowi programu
GOOD START w świetlicy Szpitala Stocer w Konstancinie

Fot. z arch RC Warszawa Konstancin
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Ogrody Sztuki dla Domów Dziecka
| Magdalena Helwing
RC Warszawa Konstancin |

Było to spotkanie z muzyką, sztuką
i modą nawiązujące do przedwojennej
historii Konstancina, jego znamienitych
mieszkańców, muzyków, malarzy, pisarzy, a także do lokalnych wspaniałych
wydarzeń artystycznych i niesamowitych
pałaców.
Gości przywitała Prezydent Klubu Magdalena Helwing, która opowiedziała o innych projektach klubowych i nakreśliła
cel Rotariańskich Ogrodów Sztuki – pozyskanie środków na rozwój i edukację
przez sztukę dzieci z Domów Dziecka.
- Od wielu lat działam na rzecz Domów
Dziecka. Do Rotary przyszłam ponad 1,5
roku temu, kiedy w Konstancinie, gdzie
mieszkam, tworzył się nowy klub. Bardzo
zależało mi na cyklicznych wydarzeniach
na rzecz Domów Dziecka i tak wpadłam
na pomysł zorganizowania Rotariańskich Ogrodów Sztuki - mówiła Prezydent RC Warszawa Konstancin. - Chcemy pokazać dzieciom świat artystyczny,

Dziennikarka Joanna
Racewicz podczas rozmowy
z artystą Rafałem Olbińskim

organizować koncerty, wydarzenia teatralne, zapraszać je do miejsc związanych ze sztuką.
Andrzej Cieślawski, Wiceprezydent Klubu, opowiedział o działalności Rotary
w Polsce i na świecie oraz wręczył podziękowanie panu Jerzemu Starkowi, fundatorowi programu GOOD START w świetlicy Szpitala Stocer w Konstancinie.
Część artystyczną wieczoru rozpoczął
pokaz mody dziecięcej „Aqademii”. Zachwyt wzbudziła zjawiskowa kolekcja
uznanej w Polsce i na świecie projektantki mody Doroty Goldpoint. Wszystko
uświetnił występ wspaniałego wiolonczelisty Patryka Rogozińskiego. Rozmowę
o widzeniu świata i o sztuce z wyjątkowym artystą Rafałem Olbińskim prze-

Fot. z arch RC Warszawa Konstancin

P

ierwsze Rotariańskie Ogrody Sztuki odbyły się 10 września 2017 r.
Jest to wydarzenie organizowane przez RC Warszawa Konstancin na
rzecz dzieci z Domów Dziecka. Spotkanie
zakończyło się sukcesem finansowym,
zebrano prawie 20 tys. zł, które zostaną
przeznaczone na rozwój i edukację 250
dzieci z Domów Dziecka.

prowadziła Joanna Racewicz. Wiele
emocji wzbudziła aukcja poprowadzona w mistrzowski sposób przez Roberta
Tonderę. Wieczór zakończył „Najkrótszy
Koncert” Waldemara Malickiego, który
swoją pasją do muzyki wprowadził gości
w cudowny nastrój.
- Niezmiernie cieszymy się z sukcesu
Rotariańskich Ogrodów Sztuki, które w niedzielny wieczór przyciągnęły
do pięknego Pałacu Cafe Park & Rest
w Konstancinie wielu znamienitych
gości, a wśród nich ludzi kultury, sztuki, biznesu i artystów - mówiła Magdalena Helwing. - Pięknie dziękujemy
wszystkim Gościom i Partnerom, którzy
wsparli nasze wydarzenie. Do zobaczenia na kolejnych Ogrodach Sztuki.
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Strefa Rękodzieła d

Tematyka warsztatów jest bardzo różnorodna, od malarskich,
przez dziewiarskie, ceramiczne czy stolarskie aż po garncarstwo

| Krzysztof Milczarek
RC Poznań Puszczykowo |

Akademia Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach - strefa warsztatowo-rehabilitacyjna
Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Mosinie,
powstała w 2008 roku, dzięki
wsparciu RC Poznań Puszczykowo. Klub Rotary wyposażył w nim
trzy klasopracownie w sprzęt, który służy nie tylko w samym ośrodku, ale również dzieciom z dwóch
okolicznych sołectw, uczestniczącym w warsztatach pod opieką
wychowawców.

W dziesiątą rocznicę

U progu dziesięciolecia tego wydarzenia narodził się pomysł na wzbogacenie
dotychczasowego projektu o tzw. „Strefę Rękodzieła”. Zaplanowano adaptację
pomieszczeń ośrodka przy tzw. części
rehabilitacyjno-sportowej” (dwie sale
lekcyjne, łazienka, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze i korytarz) na pracownie rękodzielnicze. Wspólna dla
nich nazwa - „Strefa Rękodzieła” - ma
sugerować uczestnikom zajęć różno-
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rodność oferowanych im form aktywnego uczestniczenia w sztuce i rzemiośle. Projekt ten wychodzi naprzeciw
potrzebom uczniów zarówno szkoły
podstawowej jak i szkoły branżowej,
przygotowującej do życia zawodowego.
Umożliwia różnorodną aktywność oraz
kontakt z technikami artystycznymi
i rzemiosłem.
Do realizacji tak szeroko pomyślanego
projektu niezbędne są środki finansowe
konieczne na pozyskanie odpowiednich
narzędzi i urządzeń, aby optymalnie
wyposażyć sale i stworzyć realną możliwość do nauki i pracy.
Na prośbę SOSW, RC Poznań Puszczykowo przekazał na ten cel łącznie 16
tys. złotych, w tym 10 tys. zł od jednego
z członków Klubu.

Prezentacja projektu

Uchwała o przekazaniu środków została
podjęta 26.10.2017 roku, podczas spotkania z przedstawicielką SOSW z Mosiny Janą Roeskau, która podczas przygotowanej prelekcji zapoznała członków
Rotary z planami dotyczącymi realizacji
projektu.
- Członkowie Klubu z dużym zainte-

resowaniem przysłuchiwali się prezentacji, podsuwali ciekawe pomysły
i rozwiązania, deklarując swoją pomoc.
Z uznaniem oceniono przykładowe prace uczniów z ceramiki, tkaniny i filcu
– podkreśliła przedstawicielka SOSW
Jana Roeskau po spotkaniu.
- Za podchwycenie naszego zapału
i zaangażowanie serdecznie dziękujemy.
Cieszymy się bardzo, że dzięki wsparciu
finansowemu pracownia ceramiczna
stanie się w bliskim czasie miejscem
jeszcze bardziej profesjonalnej edukacji
artystyczno-rzemieślniczej, a garncarska zostanie wyposażona w nowoczesne
urządzenie do uplastyczniania gliny”dodała Dyrektor SOSW Mosina Bożena
Mazur.

Od idei do planu

Odpowiednio wyposażone pracownie
zaplanowanej „Strefy Rękodzieła” staną
się miejscem rzetelnej nauki, twórczych
dokonań i kuźnią przyszłych talentów.
Dotychczas odbywały się tam zajęcia lekcyjne jednego z oddziałów oraz
warsztaty stolarskie i gastronomiczne.
Starsi uczniowie bardzo pozytywnie zaangażowali się w ideę projektu,
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Zajęcia wzmacniają wiarę we własne siły i umiejętności,
uczą twórczego spędzania czasu wolnego oraz integrują

Projekt Strefa Rękodzieła to nie
jedyna inicjatywa, w jaką obecnie
zaangażowany jest RC Poznań
Puszczykowo. Na zorganizowanej
28.09.2017 r. corocznej akcji „Wieczór
Teatralny’’ (tym razem był to
przedpremierowy pokaz musicalu
„Nine”) Klub zebrał 8 tys. zł na budowę
szpitalnego oddziału kardiochirurgii
dziecięcej finansowanego przy
współudziale fundacji „Nasze Serce”
kierowanej przez członka Klubu
Prof. Michała Wojtalika. Na ten cel
poznańscy Rotarianie przekazali już
w 2017 roku 50 tys. zł.
Aktualnie pracują nad Global Grantem
polegającym na sfinansowaniu
wyposażenia szkoły zawodowej
w Tbilisi. (przyp. red.)

deklarując chęć współtworzenia pomieszczeń i podsuwając pomysły na
aranżację przestrzeni. Nauczyciele
prowadzący zajęcia przysposabiające
do pracy wspólnie opracowali listę pomysłów. W ten sposób idea przekształciła się w konkretny plan - stworzenie warunków do nauki i poznawania
sprawności dających realne możliwości
zatrudnienia w rzadkich obecnie zawodach rękodzielniczych, na których produkty istnieje rynek zbytu.

Rękodzieło jest często jedyną szansą na
godne i spełnione życie zawodowe osób
z niepełnosprawnościami.
Zajęcia w „Strefie Rękodzieła” umożliwią dodatkowo różnorodną aktywność
i kontakt z technikami artystycznymi.
- Wiadomo, że sztuka, podobnie jak
praca manualna, posiada wysoki
i wszechstronny aspekt terapeutyczny i wychowawczy. Poprzez uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach
pragniemy rozbudzić w uczestnikach
motywację do poznawania własnych
uzdolnień, odkrywania osobistych
predyspozycji, możliwości i pasji. Pragniemy rozwijać inicjatywę, zachęcać
do własnych poszukiwań, tak artystycznych, jak i zawodowych. Dzięki
zajęciom wzmacniać wiarę we własne
siły i umiejętności, uczyć twórczego
spędzania czasu wolnego oraz integrować społeczność poprzez pracę
w grupie - podkreślała Bożena Mazur
Dyrektor SOSW w Mosinie.

Pomysłów jest wiele

Pomysłów na kreatywność jest dużo.
Planowane są warsztaty tkackie, dziewiarsko-rękodzielnicze, malarskie, wi-

Fot. Krzysztof Mielczarek, RC Poznań Puszczykowo

dla SOSW w Mosinie

kliniarskie, stolarskie, ogrodniczo-botaniczne, ceramiczne, zajęcia batiku,
tworzenia tkanin artystycznych, biżuterii, makramy oraz wiele, wiele innych.
O same pomieszczenia, ich estetykę
i wystrój, własnoręcznie zadbają uczniowie. Pod okiem nauczycieli rozpoczęli
już ambitnie proces adaptacji przyszłej
„Strefy Rękodzieła”. Ruszyły zajęcia
porządkowe i malarskie. Uczniowie pomysłowo zdobią ściany, tworzą własne
kompozycje w batiku i filcu.

Wieloletnia pomoc

Poznański Klub ma pod opieką SOSW
w Mosinie od prawie trzynastu lat. Przez
ten czas, obok „Strefy Rękodzieła”, jego
członkowie sfinansowali również zakup
dwóch samochodów do przewozu dzieci
na zajęcia rehabilitacyjne, (w tym jeden
o wartości blisko 300 tys. zł) oraz zakupili specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, m.in. biofeedback.
Oficjalne otwarcie „Strefy Rękodzieła”
zaplanowane jest na luty 2018 roku i będzie połączone z obchodami dziesięciolecia istnienia pracowni rękodzielniczej
w Sowinkach. Zapowiada się kolejne
udane wspólne przedsięwzięcie RC Poznań Puszczykowo i SOSW Mosina.
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Jubileusz XX-lecia Klubu
| Marek Wcisło
RC Kraków Wawel |

C

Pamiątkowe zdjęcie członków RC
Kraków Wawel podczas jubileuszu

Fot. z arch. RC Kraków Wawel

Orkiestra Fundacji Pro Musica Bona zagrała
piękny koncert podczas uroczystości jubileuszowych

Fot. ze strony Fundacji Pro Musica Bona

zas mija szybko i nieubłaganie, aż
trudno czasem uchwycić tempo
przemijania.
W czerwcu tego roku minęło dwadzieścia lat od chwili czarteru RC Kraków
Wawel. Z perspektywy lat, możemy
ocenić wagę naszych dokonań, nawiązane przyjaźnie, miło i owocnie spędzony czas, wspólne chwile radości i satysfakcji z możliwości służenia innym.
Także, ze smutkiem, wspomnieć kolegów, którzy odeszli. Dzisiaj tym bliższe
są nam idee, które wcielił w życie Paul
Harris, zakładając sto dwanaście lat
temu pierwszy klub Rotary, a które dla
nas stanowią główne przesłanie służby
rotariańskiej.
Spoglądając wstecz, dostrzegamy to, co
podarowaliśmy w miarę naszych możliwości lokalnej społeczności, a nierzadko
o wiele dalej, ponad własnymi korzyściami i nie oczekując poklasku.
Krakowskie szpitale i przychodnie,
w tym dla bezdomnych, a także domy
pomocy społecznej, zyskały cenną aparaturę medyczną, urządzenia, sprzęt rehabilitacyjny, lekarstwa i szczepionki.
Do szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego trafiło bogate wyposażenie pracowni i specjalistyczne pomoce
do rehabilitacji i nauki. Korzystają z tego
zarówno gimnazjaliści polskiej szkoły we
Lwowie, jak i mali Masajowie w Arusha
w Tanzanii. Uczestniczyliśmy finansowo
w projektach innych klubów polskich
i zagranicznych, uzyskując również ich
wsparcie dla naszych inicjatyw.
Stałą opieką otaczamy od dwunastu lat
wychowanków Placówki Opiekuńczo
-Wychowawczej „Spokojna Przystań”
w Miękini k/Krzeszowic: organizujemy
i finansujemy letnie obozy w Zawoi oraz
zimowiska w Białce Tatrzańskiej, przekazujemy stroje sportowe i sprzęt narciarski, opłacamy szczepienia przeciwko
grypie, dofinansowujemy świąteczne
spotkania.
Łączna wartość pomocy przekazanej
w minionych dwudziestu latach przez
RC Kraków Wawel różnym instytucjom
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i osobom przekroczyła dwa miliony złotych, ale nie to jest główną miarą naszych dokonań, lecz skuteczność naszej
pomocy i radość obdarowanych.
Ambitny jest też nasz najnowszy międzyklubowy projekt, który przyczyni
się do uratowania, zagrożonych degradacją, bezcennych zbiorów biblioteki
uniwersytetu we Lwowie obejmujących
dorobek kulturowy i naukowy kilku narodów. Mamy nadzieję, że kolejne kluby
zechcą współfinansować to przedsięwzięcie polegające na zakupie profesjonalnego sprzętu, przy użyciu którego
zbiory te zostaną poddane digitalizacji
i udostępnione publicznie.
Jubileuszowa uroczystość naszego klubu odbyła się 10 czerwca w Teatrze im.
J. Słowackiego w Krakowie. Uświetniła

ją swym recitalem fortepianowym południowokoreańska pianistka SoRyang,
znana w Europie m.in. z występów z filharmonikami wiedeńskimi oraz z koncertów za oceanem. Dochód ze sprzedanych z okazji jubileuszu cegiełek oraz
z loterii fantowej zapewni stypendia
dla młodych muzyków - podopiecznych
Fundacji Pro Musica Bona, której orkiestra podczas gali XX-lecia naszego Klubu dała piękny koncert, a młodzi soliści
udowodnili swój wielki talent.
Podczas oficjalnych uroczystości przyjęliśmy do swego grona trzech nowych członków, a dwóch zasłużonych
kolegów doznało zaszczytu dekoracji
odznaczeniami Paula Harrisa. Honorowymi członkami klubu zostali mianowani profesorowie Krzysztof Pałecki
i Jan Widacki.
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RC Olsztyn Varmia

Olsztyńscy Rotarianie wyposażyli salę rehabilitacyjno - sportową
dniu 20 października 2017 roku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie odbyło się oficjalne
uroczyste otwarcie nowej sali rehabilitacyjno - sportowej wyposażonej ze środków zebranych przez RC Olsztyn Varmia
podczas sztafety biegowej „O co biega?”
oraz dorocznych Charytatywnych Bali
Halloween.
Za zebrane fundusze został zakupiony
profesjonalny sprzęt sportowy do zajęć
usprawniających ruchowo. W skład zestawu weszły: rower poziomy HS-67R
Axum-Hop Sport, orbitrek magnetyczny
Ellyptech CT5 Hammer, bieżnia treninRC Olsztyn Varmia zakupił profesjonalny sprzęt do
gowa Dream Zipro 61207, poduszka trezajęć usprawniających ruchowo wart ponad 6.000 zł
ner równowagi Mambo Balance Trainer
MSD 45 oraz mata gimnastyczna. Łączna
wartość urządzeń wynosi 6.541,60 zł brutto. Sprzęt został zakupiony, przewieziony i dostarczony przez członków klubu RC
Olsztyn Varmia, a we wnoszeniu go do Ośrodka pomagali jego podopieczni.
Oficjalnego otwarcia sali dokonała Dyrektor SOSW Pani Marzena Dworznikowska oraz Prezydent RC Olsztyn Varmia
Ewa Czułowska. Uczniowie, pod okiem nauczycieli, przygotowali występy artystyczne, które uświetniły uroczystość. Były
podziękowania, łzy wzruszenia i uśmiechy wdzięczności.
RC Olsztyn Varmia opiekuje się placówką od lat, wspiera działania Olsztyńskiego Klubu Olimpiad Specjalnych oraz organizuje akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Ośrodka. Ewa Czułowska, RC Olsztyn Varmia

Prezydent RC Giżycko Krzysztof
Szkudlarek przekazuje tablicę
interaktywną Giżyckiej Grupie Regatowej

Tablica interaktywna dla Giżycka

We wtorek, 26 września 2017 roku, w Ekomarinie Rotarianie przekazali Giżyckiej Grupie Regatowej tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem. Będzie ona służyć
celom edukacyjnym i lingwistycznym.
Wartość przekazanego przez RC Giżycko, we współpracy
z RC Warszawa City, sprzętu to ponad 11 tys. zł. Tablica
wraz z projektorem zainstalowana została w jednej z sal
wykładowych giżyckiej Ekomariny.
Na potwierdzenie funkcjonalności urządzenia Dariusz
Klimaszewski zaprezentował program do nauki języka
angielskiego, a Mariusz Gołoś przedstawił swój najnowszy projekt Dzieciom.TV realizowany m.in. w Giżycku.
Jarosław Majkowski, RC Giżycko

RC warszawa konstancin

Rotarianie z RC Warszawa Konstancin w Domu Dziecka w Brodnicy

Tablice multimedialne dla dzieci z Domów Dziecka

Przedstawiciele RC Warszawa Konstancin odwiedzili
w dniu 23 października 2017 r. będące pod ich opieką Domy
Dziecka w Brodnicy i Chełmnie. Prezydent Klubu Magdalena Helwing z wielką radością dokonała oficjalnego przekazania tablic multimedialnych do nauki języka angielskiego.
Cieszymy się, że poprzez program Good Start mogliśmy
wesprzeć dzieci w ich edukacji. Dziękujemy serdecznie za
cudowne, ciepłe przyjęcie. Długo będziemy wspominać
piękny występ Brodnickich Myszek.
Rozmowy ze wspaniałymi dyrektorami placówek, Panią Justyną Ignalewską oraz Panem Wojtkiem Woźnym, natchnęły nas do kolejnych działań. Do zobaczenia na spotkaniu RC
Konstancin Dzieciom.
Magdalena Helwing, RC Warszawa Konstancin
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fot. Magdalena Helwing

fot. Jarosław Majkowski

RC giżycko

fot. Ewa Czułowska
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XXII Charytatywna Gala Choinki
| Mark Krawczyński
RC Warszawa City |
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Podczas uroczystości RC
Warszawa City przyjął
czterech nowych członków

Galę uświetnili swoimi występami Jolanta Jaszkowska,
Jolanta Mrotek, Daniel Es i 1 mistrzowska para taneczna

i całą naszą ojczyzną. Żaden z nich jeszcze
wcześniej nie był w Polsce. To była wspaniała wizyta przygotowawcza i zrobiliśmy
niebywałe wrażenie dzięki współpracy
wielu klubów razem z Warsaw Convention Bureau i Mazurkas Travel, za co
Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję.
Podobno, po takim wspaniałym pierwszym kroku, na pewno wygramy przy następnym podejściu. Wiem, że podobnie
się dzieje przy konkursach na gospodarza
Igrzysk Olimpijskich. W gronie światowego Rotary byliśmy w tym roku najlepsi ze wszystkich krajów przy pierwszym
podejściu. Nawet takie miasta jak Paryż,
Dublin, Melbourne, Perth i Auckland nie
doszły aż tak daleko jak my, mimo tego,
że ich kraje są już o wiele lepiej znane na
świecie.
Teraz na temat osiągnięć klubowych.
Dokładnie 12 miesięcy temu nasz klub
zorganizował najbardziej udaną finansowo Galę Choinki, dzięki wielkiemu
wsparciu naszego Past Prezydenta Doktora Waela Suleimana. On był inspiracją
i przykładem dla nas wszystkich. Wtedy
rozpoczęliśmy wielką akcję wspierającą

Fot. z arch. RC Warszawa City

W

ieczór zaszczyciło ponad 230
gości z klubów polskich i zagranicznych. Spotkanie było okazją do zebrania środków na kolejne charytatywne działania RC Warszawa City.
Podczas wydarzenia uroczyście przyjęto do Klubu czterech nowych członków.
Są to: Matthieu Bondu, Edyta Niezgoda,
Małgorzata Giersz, Damian Olszewski.
PDG Piotr Wygnańczuk Dyrektor Elect
Rotary International i Mark Krawczyński Prezydent RC Warszawa City wpięli
im uroczyście rotariańskie piny.
– Ci młodzi ludzie odmłodzą RC Warszawa City i to jest ważnym przykładem
dla wszystkich polskich klubów. Innowacyjne myślenie i nowa energia są nam
wszystkim bardzo potrzebne – podkreślił
Mark Krawczyński.
W tym roku Gala odbyła się pod hasłem:
„SPORTOWCY ŚWIATA POMAGAJĄ
POLSKIM DZIECIOM Z BIAŁACZKĄ”.
Podczas aukcji prowadzonej przez aktora Jakuba Lasotę goście licytowali m.
in. oryginalny czarno-złoty but piłkarza
Pele, puchar podpisany przez Ronaldo,
rękawice „Tigera” Michalczewskiego
i Wladimira Kliczko oraz rakietę tenisową Angeliki Kerber.
Gwiazdami wieczoru, w znakomitym klimatycznym koncercie byli Jolanta Jaszkowska, Jolanta Mrotek, Daniel Es i mistrzowska para taneczna.
Na początku wieczoru Prezydent RC
Warszawa City Mark Krawczyński powiedział:
– To nie jest jeszcze nasza Rotary International Convention, ale czuję wielką radość, że widzę Was wszystkich na sali i że
jesteśmy razem.
Witam Was wszystkich z wielkim entuzjazmem! To był bardzo ważny rok dla
naszego klubu i dla polskiego Rotary.
Doszliśmy do najwyższego możliwego
stopnia w naszej pierwszej aplikacji, aby
zdobyć Rotary International Convention
dla Warszawy. Inspektorzy z Rotary International byli zachwyceni naszą stolicą

Fot. z arch. RC Warszawa City

XXII Charytatywna Gala Choinki Klubu Rotary Warszawa City
odbyła się 9 grudnia 2017 roku
w Hotelu Intercontinental.

leczenie polskich dzieci z białaczką. To
jest tak ważna sprawa, że kontynuujemy
tę misję w ciągu mojej kadencji w tym
roku. Bardzo Ci dziękujemy Waelu za
Twój wielki wkład i za Twoją mocną
motywację.
Oczywiście nasz klub nie pracował tylko nad tym jednym projektem. Nasz
projekt Good Start robi wielkie wrażenie już przez 10 lat i nie tylko w Polsce,
ale też za granicą. To się łączy z bardzo
udanym Global Grantem, do którego już
dołączyły się kluby niemieckie, włoskie
i amerykańskie. Projekt był parokrotnie
opisywany w międzynarodowym czasopiśmie „The Rotarian”, który jest czytany
w ponad 200 krajach.
Pracujemy nadal nad rozdawaniem
sprzętu rehabilitacyjnego w wielu instytucjach w Polsce. Już kilkaset takich chodzików i innych urządzeń zostało przekazane potrzebującym.
Życzę nam wszystkim, abyśmy zawsze
myśleli o tym, co udało się zrobić, o naszych sukcesach i rozwijali nasze kluby
oraz projekty przez dynamiczną współpracę i pozytywną energię.

W akcji mikołajkowej członkowie RC Elbląg Centrum przygotowali
158 paczek, które trafiły do 88 dzieci z niepełnosprawnościami
z dwóch placówek oraz do 70 seniorów z Domu Pomocy Społecznej

Mikołajki u dzieci i seniorów

Fot. Damian Nowacki
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| Ilona Nowacka
RC Elbląg Centrum |

Mikołaj osobiście wręczył
paczkę każdemu z dzieci

Dzieci były zachwycone i chętnie uczestniczyły we wspólnym śpiewaniu, by potem z błyskiem w oku odebrać osobiście
z rąk Mikołaja swoje prezenty.
W Domu Pomocy Społecznej niejednemu seniorowi zakręciła się łezka
w oku, a duże zainteresowanie zapo-

Fot. Damian Nowacki

M

ikołaj zawitał do dzieci ze
Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu oraz do seniorów
w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu dnia 5 grudnia
2017 roku.
Członkinie RC Elbląg Centrum, w świątecznych strojach, towarzyszyły Mikołajowi także podczas wizyty u dzieci
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 2 im. Janusza Korczaka (11 grudnia)
oraz u seniorów w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu.
Klub zorganizował oba mikołajkowe
spotkania i przygotował dla wszystkich
paczki z zabawkami i słodyczami.
Mikołaj, bardzo muzykalny i wyposażony w gitarę, był gotowy na każdą
piosenkę, więc dzieci śpiewały nie tylko świąteczne „Pada śnieg”, ale również „Konik na biegunach”, a seniorzy
z ochotą wrócili do czasów harcerstwa
podczas wykonania (na życzenie) „Płonie ognisko i szumią knieje”.

wiadaną już kilka dni wcześniej wizytą Mikołaja, miało odzwierciedlenie
w ilości osób, jakie pojawiły się na
wspólnym spotkaniu.
Okazało się, że niezależnie od wieku,
radość z wizyty tego najbardziej popularnego Świętego jest równie wielka.
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| Ilona Nowacka
RC Elbląg Centrum |

T

o była magiczna sobota 30.09.2017 r. w pięknej sali koncertowej Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Elblągu odbył się
koncert Cecylii Steczkowskiej pod intrygującym tytułem „Wspomnień czar”.
Uświetnił on uroczystość II rocznicy
powstania Rotary Club Elbląg Centrum,
a dochód z całego wydarzenia został
przeznaczony między innymi na rehabilitację niepełnosprawnego Dawida,
chłopczyka z dziecięcym porażeniem
mózgowym, podopiecznego Klubu.
Skoro wieczór wspomnień to również
tych związanych z Rotary. Na tle prezentacji zdjęć z dotychczasowej działalności
RC Elbląg Centrum, kolejne jego Prezydent: Dorota Wcisła, Elena Sokołowska
i Małgorzata Adamowicz przypominały,
jak to wszystko się zaczęło, co udało się
do tej pory osiągnąć oraz przedstawiły
plany na najbliższą przyszłość. Był również czas na gratulacje i podziękowania
od zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Prezydent RC
Elbląg Edward Jaremczuk, Senator RP
Jerzy Wcisła oraz Dyrektor Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych Andrzej Korpacki.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na artystyczną. W trakcie kon-
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Cecylia Steczkowska
z Dawidem i jego mamą

fot. Ilona Nowacka

Podczas występu Cecylii towarzyszyli młodzi
artyści, między innymi para taneczna

fot. Waldemar Adamowicz

Cecylia Steczkowska dla Dawida

certu Cecylii Steczkowskiej towarzyszyła
młodzież, którą do tej pory Klub wspierał
na drodze ich artystycznych osiągnięć.

Przy wyjściu na wszystkich czekała słodka niespodzianka – jubileuszowy tort RC
Elbląg Centrum.

Na początek w sentymentalny nastrój,
pięknym wykonaniem preludium Fryderyka Chopina, wprowadziła wszystkich uczennica Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych Zuzanna Markowska.
Następnie Cecylia swoim repertuarem
przeniosła wszystkich do lat 30-tych
ubiegłego stulecia, przypominając ówczesne utwory w przygotowanych przez
siebie aranżacjach. Oczarowana aksamitnym głosem artystki publiczność
chętnie udała się w muzyczną sentymentalną podróż.

W sali zabrakło głównego beneficjenta
- Dawida, który z powodu przeziębienia
nie mógł do nas dołączyć. Z inicjatywny
artystki, następnego dnia po koncercie,
odwiedziliśmy go wraz z nią w domu.
Wizyta była bardzo sympatyczna i pełna
ciepła, Cecylia otrzymała od niego specjalnie przygotowane podziękowania.
Dziękujemy gościom za liczną obecność
w tak ważnym dla nas dniu. Dziękujemy
Cecylii za sentymentalną podróż w czasie, za mnóstwo ciepła, piękny głos i bezinteresowną pomoc dla chłopca.

Do kilku utworów zatańczyła wielokrotnie nagradzana para taneczna Marta Ejsmont i Konrad Kucharczyk,
w cudownym mistrzowskim stylu akcentując swoim tańcem lekkość muzyki
i wykonania.

Cieszymy się, że podczas naszej dwuletniej działalności udało nam się pomóc
tylu osobom i organizacjom. Zdobyliśmy
wielu przyjaciół. To buduje, daje siłę
i motywuje do dalszego działania.

Na koniec na scenie zrobiło się biało
od śnieżnych strojów i popłynął piękny
śpiew nagradzanych i wyróżnianych,
zarówno w Polsce, jak i za granicą, zespołów „Szalone” i „Szalone Małolaty”.
Razem z Cecylią wykonały utwór „Nim
zakwitnie tysiąc róż”.

Szczególne podziękowania należą się
wspierającemu nas od początku Andrzejowi Korpackiemu, Dyrektorowi Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Dzięki jego gościnie oraz wsparciu duchowym i technicznym, mogliśmy
zorganizować całe wydarzenie.

Nie zabrakło bisów, Cecylia na prośbę
publiczności z radością wykonała na koniec jeszcze kilka utworów.

Dziękujemy także sponsorom: Ciastkarni „U Wołka”, Agencji Reklamowej „Volprint” i Kwiaciarni „Romantyczna”.

| Z ŻYCIA KLUBÓW

II Mazurski Zlot
Samochodów
Zabytkowych

Fot. Jacek Stajuda, RC Giżycko

W zlocie wzięły udział 54 załogi
zabytkowych samochodów

| Jarosław Majkowski
RC Giżycko |

W

giżyckiej Ekomarinie odbył
się II Mazurski Zlot Samochodów Zabytkowych. W wydarzeniu zorganizowanym w dniach 16-17
września 2017 roku, przez RC Giżycko,
Warmińsko-Mazurski Moto Club oraz
Giżyckie Centrum Kultury, uczestniczyły 54 załogi zabytkowych samochodów.
W biurze zlotu można było nabyć pamiątkowy plakat z dedykacją i autografem głównego projektanta Jaguara
(pochodzącego z Giżycka) - Tadeusza
Jelca. Dochód z wydarzenia, w wysokości 6.200 zł, zostanie przeznaczony na
rehabilitację i zakup protezy dla Ignacego Jurewicza, który utracił nogę w wypadku drogowym.
Czterema zabytkowymi samochodami dojechali goście z zaprzyjaźnionego
litewskiego klubu Rotary Vilkaviškis
(Wyłowyszki). Zgodnie z planem pierwszego dnia odbył się krajoznawczo-historyczny rajd dookoła jeziora Niegocin,
w którym wzięły udział 33 załogi.
Zwyciężyła załoga Fiata 124 Sport Spider
Dariusza Konieczki z Olsztyna. Drugie
miejsce zajęła załoga Citroena B11 Łukasza Iwanowskiego z Olecka. Trzecia była
załoga Daimlera V8 Rafała Radzymińskiego – redaktora naczelnego czasopisma ilustrowanego „MADE IN. Warmia

& Mazury” z Olsztyna. Po wręczeniu nagród chętni uczestnicy zlotu udali się do
Motogospody w Kruklankach na koncert
zespołów Leotzen Blues i Żywa Woda.
Drugiego dnia przeprowadzony został
konkurs na „Najlepszy Klasyk”. Pierwsze miejsce zajął Citroen AC 4 Faux Cabriolet rok produkcji 1929 Pana Wojciecha Świdzińskiego z Kruszewca, który
jednocześnie zdobył wyróżnienie „Najstarszy samochód Zlotu”.
Na drugim miejscu znalazł się różowy
Cadillac Fleetwood z 1955 roku Pani
Agnieszki Ostaszewskiej z Rynu, a trzecie miejsce zajął Jaguar S-type, również
z 1955 roku Pana Mariana Hościły z Wydmin.
Ciekawostką był udział Melex’a na bazie Fiata 126p, którego Pan Kazimierz
Czech z Giżycka wykonał sam.
Nagrodę Publiczności zdobyła Corvette Stingrey z 1968 roku Pana Roberta
Drażby z Suwałk.
Po konkursie pojazdy uczestniczyły
w paradzie ulicami miasta.
Organizatorzy dziękują uczestnikom,
sponsorom i tym, którzy pomogli:
uczniom i wychowawcom Miejskiego

Ośrodka Socjoterapeutycznego, członkom Warmińsko-Mazurskiego Motoklubu z Giżycka i pracownikom Giżyckiego Centrum Kultury.

Sponsorzy Zlotu
– sponsor główny Maciej Potejko
– Potejko Express Service
– Stefan Piecunko – Transport
Ciężarowy Mobilny
– Katarzyna i Jacek
Niewiadomscy – Tawerna Marina
– Katarzyna Prokopczuk –
MintEvents
– Firmy: Cer Motor Giżycko
i Sonax
- właściciele hoteli Europa,
Mazury i Tajty
Gość specjalny - członek
honorowy RC Giżycko
Tadeusz Jelec – design
manager firmy Jaguar z Wielkiej
Brytanii
Patronat medialny
MADE IN. Warmia & Mazury,
radiopraga.pl, Zloty i Spoty
w Polsce
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RC kOŁOBRZEG

Fot. z arch. RC Kołobrzeg

Jedna na milion, czwarta na świecie

Kołobrzescy Rotarianie włączyli się w zbiórkę pieniędzy do puszek i licytację

W samym środku lata - 30 lipca 2017 r. na dziedzińcu kołobrzeskiego Ratusza odbyła się impreza charytatywna pod hasłem
„Walczymy o Asię, jej rodzinę i dzieci” pod honorowym patronatem RC Kołobrzeg. Dzień wcześniej (29 lipca 2017 r.) odbył
się też bieg uliczny pod hasłem „Parkrun - biegniemy dla Asi”.
Joanna to 30-letnia mieszkanka Kołobrzegu, walcząca z rakiem kory nadnercza. To niezwykle rzadki nowotwór złośliwy,
na który choruje jedna osoba na milion. Joasia pomimo ciężkiej choroby zdecydowała się donosić ciążę i jako czwarta kobieta na świecie urodziła zdrowe dziecko. Podjęła trudną walkę o zdrowie dla swoich dzieci. Jej ogromny heroizm i wola
walki poruszyła wiele serc.
To, co działo się na placu przy Ratuszu, przerosło najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Wydarzenie cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów i kuracjuszy odpoczywających w Kołobrzegu. Bogaty program artystyczny dla dzieci i dorosłych przyciągnął mnóstwo zainteresowanych, całymi rodzinami bawiono się przy muzyce na żywo. Można było degustować m. in. zupę rybną, domowe wypieki czy chleb ze smalcem i ogórkami małosolnymi
zrobionymi na bazie kołobrzeskiej solanki. Dobre serce i szczodrość mieszkańców można było zauważyć w trakcie licytacji,
zbiórki pieniędzy do puszki oraz przy specjalnie przygotowanych stanowiskach.
Łącznie uzbierano 22.421,20 zł. Tak wspaniałego sukcesu nie byłoby bez osób, które bezinteresownie dołączały do organizatorów, sponsorów, ale przede wszystkich bez kołobrzeskich Rotarian, którzy włączyli się w zbiórkę pieniędzy do puszek
oraz licytację. W ten szczególny dzień nie zabrakło przyjaciół RC Kołobrzeg. Specjalnie przyjechali członkowie RC Wrocław, akcję wspomógł także RC Koszalin. Tego dnia wszystkim przyświecało rotariańskie motto „Służba na rzecz innych
ponad własne interesy”. Izabela Zielińska, RC Kołobrzeg

aktualności

fot. z arch. RC Grudziądz Centrum

Drugi tom biografii Jana Karskiego

Spotkanie Rotarian z dziećmi

Wyremontowali łazienkę

W podziękowaniu za remont łazienki w Centrum Pomocy
Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, dzieci wraz z opiekunami zaprosiły Rotarian z RC Grudziądz Centrum na
słodki poczęstunek. Dzieci były zachwycone nową łazienką, a członkowie Klubu otrzymali od nich własnoręcznie
wykonane upominki.
To już kolejny projekt, który udało się pomyślnie ukończyć. RC Grudziądz Centrum
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Prapremiera
drugiego
tomu „Inferno” z trylogii
biograficznej „Jan Karski. Jedno życie” pióra
Rotarianina Waldemara
Piaseckiego (RC Warszawa City) odbyła się 6
czerwca 2017 r.
Na trylogię składają się:
„Tom I (1914–1939) MADAGASKAR” - okres do wybuchu wojny;
„Tom II (1939–1945) INFERNO” - czas drugiej wojny
światowej;
„Tom III (1945–2000) MANHATTAN” - okres powojenny.
Do roli biografa Profesor desygnował Waldemara Piaseckiego, swego najbliższego przyjaciela i wieloletniego
współpracownika. Przedmowę do książki napisał Elie
Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla i wieloletni
przyjaciel Jana Karskiego. Redakcja

Fot. z arch. Waldemara Piaseckiego

RC gRUDZIĄDZ CENTRUM

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC poznań starówka

W obozie wzięło udział 28
W połowie sierpnia 2017 roku RC Podzieci z rodzin wielodzietnych
znań Starówka wraz z Caritas Archidieoraz znajdujących się w trudnej
cezji Poznańskiej oraz Caritas Parafialną
sytuacji materialnej
w Golejewku zorganizował i sfinansował
11-dniowy obóz rekreacyjno-sportowy
w Starym Kaleńsku koło Czaplinka.
W obozie wzięło udział dwadzieścioro
ośmioro dzieci z rodzin wielodzietnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Opiekę nad dziećmi sprawowało czterech wychowawców.
Dla niektórych dzieci był to pierwszy dłuższy wakacyjny wyjazd w życiu. Najmłodsi
korzystali w pełni z całej infrastruktury
ośrodka oraz wielu atrakcji w okolicy,
uczestniczyli w warsztatach rękodzieła
– pieczeniu słodkich bułeczek, zajęciach
z tkactwa i rzeźbienia w glinie, które odbyły się w Żelisławskim Zapiecku. Zwiedzali Zamek Drahim w Starym Drawsku
oraz zobaczyli największy na Pojezierzu
Drawskim głaz narzutowy Tempelburg. Wspinali się na ściankę wspinaczkową, pływali kajakami, rowerami wodnymi,
smoczą łodzią i żaglówką. Kąpali się i skakali z trampoliny wodnej. Uczestniczyli także w zajęciach fitness. Brali udział
w szkoleniu pierwszej pomocy. Strzelali z wiatrówek i z łuków.
RC Poznań Starówka otrzymał specjalne podziękowania od dzieci wraz z rodzicami oraz Parafialnego Zespołu Caritas
w Golejewku. W podziękowaniu tym czytamy m.in.: „Dzięki możliwości skorzystania z ogromu atrakcji wiele się nauczyliśmy, zdobyliśmy nowe doświadczenia i wróciliśmy do domów wypoczęci, z pozytywnymi wrażeniami i pięknymi wspomnieniami z niezapomnianych wakacji. Dziękujemy za okazane serce i wsparcie finansowe!”
Był to już siódmy obóz współorganizowany przez RC Poznań Starówka i Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Dorota Wrońska-Pilarek, RC Poznań Starówka

Olsztyńscy Rotarianie
dofinansowali wymianę pieca

Pomoc dla Domu Dziecka w Szymonowie

Reprezentacja RC Olsztyn z Prezydentem Markiem Ciesielskim oraz członkami Zarządu - Antonim Celmerem
i Rafałem Dubanowskim odwiedziła 13 października
2017 roku Dom dla Dzieci w Szymonowie.
W związku z poważną awarią kotła grzewczego RC Olsztyn przekazał darowiznę w kwocie 5.000 zł na częściowe
pokrycie kosztów wymiany pieca. Pani Dyrektor Ośrodka Zofia Bagińska zadbała o ciepłe i serdeczne przyjęcie
Rotarian. Redakcja

RC bydgoszCZ

Uczestnicy obozu
wędrownego w Karkonoszach

Obóz wędrowny dla dzieci z Bydgoszczy

Dzięki pomocy RC Bydgoszcz, grupa dzieci z regionu Klubu mogła wyjechać w lipcu 2017 roku na obóz wędrowny
w Karkonosze.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym
w ten wyjazd, a w szczególności nauczycielom: Pani Beacie i Jarosławowi Mendry, Pani Bogumile Muller, dzieciom z Interactu oraz wszystkim darczyńcom.
W poniedziałek 3 lipca Prezydent RC Bydgoszcz przekazał podopiecznym, specjalnie dla nich przygotowane, plecaki i śpiwory z logo Rotary. RC Bydgoszcz

Rotary Polska | 33

fot. z arch. RC Bydgoszcz

fot. archiwum RC Olsztyn

RC olsztyn

Fot. z arch. RC Poznań Starówka

Radosne chwile prawdziwego wypoczynku

| felieton

O wizerunku Rotary (część 3)

Wielkie i „małe” media
| DGE Łukasz Grochowski
RC Warszawa Żoliborz |
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Fot. Fotolia

W

kontekście zagadnień wizerunku i PR wszyscy sobie
zadają pytanie: „Jak zainteresować nami i naszymi inicjatywami
szersze otoczenie?” Oczywiście za pośrednictwem mediów i każdy Rotarianin
marzy, aby o Rotary mówiły telewizje,
radiostacje i pisały ogólnopolskie gazety.
Warto jednak spojrzeć na to z dystansu
– te media prawie nigdy nie zajmują się
informacjami o działalności organizacji takich jak Rotary. Skala naszych lokalnych działań jest bowiem niewielka,
ich charakter niesensacyjny, a geneza
zwykle nietragiczna. Tysiące organizacji w Polsce robi, często cyklicznie, imprezy charytatywne, dzięki którym coś
funduje. Systemowe czynienie dobra
nie jest ”gorącym tematem”. Nasz globalny sztandarowy program eliminacji
Polio też nie jest wdzięcznym tematem,
bo choroby od dawna w Polsce nie ma
(mało kto pamięta, czym się ona przejawia), a w dodatku jej zwyczajowa nazwa
w naszym kraju jest zupełnie inna.
Jedyna nadzieja w tradycyjnych mediach lokalnych, gdzie poszukuje się tematów „z sąsiedztwa”, chociaż sprawdza
się to głównie w mniejszych miastach
i społecznościach. Tam warto zapraszać dziennikarzy na spotkania klubów,
wysyłać syntetyczne, ale wypełnione
ciekawymi faktami notatki prasowe
o naszych nadchodzących wydarzeniach
lub projektach, cyklicznie informować
redakcje o osiągnięciach lokalnych klubów Rotary. Należy jednak pamiętać,
że o większości tematów związanych
z Rotary dziennikarze spontanicznie nie
napiszą – trzeba ich tym zainteresować
i dbać, aby mieli dobre materiały, również te stałe ogólnodostępne o naszej
organizacji. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby strony www naszych
klubów były proste w nawigacji, zawsze
aktualne, a co najważniejsze, aby zawierały istotne pod kątem czynienia dobra
treści, które mogą dać dziennikarzowi
odpowiedni pogląd na to, co robimy.
Galeria 50 zdjęć z balu i 40 zdjęć z pik-

niku na nikim nie zrobi dziś wrażenia,
ale syntetyczny opis udanego grantu
globalnego, z którego wynika, jak i ilu
osobom poprawiliśmy los, już zdecydowanie tak.
Na szczęście jednak od niemal 30 lat
mamy Internet, który jest dużo lepszym
medium dla organizacji takiej jak Rotary.
Za pośrednictwem mediów społecznościowych jesteśmy w stanie dotrzeć „pocztą pantoflową” do setek i tysięcy osób, a co
najważniejsze do takich, które nasza działalność może interesować. Przekaz może
być dokładniej wycelowany nie tylko pod
kątem treści, ale i np. lokalnego zasięgu,
aby zainteresować koncertem tych, którzy naprawdę mają szansę wziąć w nim
udział, bo mieszkają w pobliżu.
Używając portali społecznościowych,
takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn, możemy bardzo precyzyjnie formułować komunikaty i na bieżąco śledzić
reakcję, jaką one wywołują. Wiemy, ile
osób to widzi/czyta, a co więcej, system
„polubień” i możliwość publikowania komentarzy daje nam natychmiastową informację zwrotną. Warto, aby w każdym
klubie Rotary była osoba opiekująca się
naszym wizerunkiem w Internecie, która
będzie dbała o stały dopływ ciekawych
wiadomości do mediów społecznościowych. Pamiętajmy jednak, że każdy jest
w dzisiejszym świecie bombardowany
informacjami, dlatego nie publikujmy

zbyt wiele, bądźmy selektywni i starajmy
się zawsze spojrzeć na naszą potencjalnie rewelacyjną informację oczami laika
spoza Rotary. Czy nadanie 5 odznak Paula Harrisa (z czego 3 z dwoma szafirami)
członkom naszego RC interesuje naszą
sąsiadkę, burmistrza naszego miasta
lub redaktora gazety lokalnej z Ursynowa? Warto może napisać o tym, że te 5
odznak to datek w wysokości 5.000 USD
przeznaczony na Rotary Foundation,
która to dzięki grantom na całym świecie
(również w Polsce i w naszym mieście)
dofinansowuje tysiące projektów poprawiających los ludzi.

DGE Łukasz Grochowski,
RC Warszawa Żoliborz
Gubernator Elekt kadencji 2017/2018,
Przewodniczący Komitetu Służby
Międzynarodowej kadencji 2017/2018

| IN MEMORIAM

Gunnar Fjellander

Na zdjęciu od lewej: Aleksander
Jarmołkowicz, PDG Bohdan
Kurowski i Gunnar Fjellander

| DGE Łukasz Grochowski
RC Warszawa Żoliborz |

Gunnar
Fjellander
zmarł
w kwietniu 2016 r., w wieku 92
lat w Malmö w Szwecji, o czym
dowiedziałem się od mojego
szwedzkiego kolegi, Gubernatora Elekta D2390 podczas szkolenia GETS w Rydze. Ten wielki
Rotarianin przez kilka lat był odpowiedzialny z ramienia Rotary
International za rozwój Rotary
w Polsce, był współtwórcą polskiego Dystryktu 2230 w 1997
roku.

G

unnar dorastał w Hjärup i ukończył studia w Kristianstad. Po
służbie wojskowej zdecydował
się wstąpić do kolegium nauczycielskiego w Lund, gdzie poznał swoją późniejszą żonę Brittę. W 1960 roku został
najmłodszym nauczycielem w szkole
w Kirseberg. Był od początku wysoko ceniony zarówno przez kolegów
jak i uczniów, za swoją pracę i wiedzę.
W 1979 roku Gunnar został zastępcą dyrektora szkoły w Malmö i był nim aż do
przejścia na emeryturę w 1988 r.

Gunnar Fjellander

W 1964 roku przyłączył się
do nowo założonego Klubu
Rotary Malmö Kirseberg,
którego Prezydentem był
w kadencji 1972-73. Talent
organizacyjny Gunnara, etyka, umiejętności pedagogiczne
i zdolności przywódcze pozwoliły mu w późniejszych latach
brać na siebie wiele wyzwań
w myśl motta Rotary „Służba
innym ponad korzyść własną”. W kadencji 1989-90 był
Gubernatorem Dystryktu 239
(później 2390), a następnie pełnił wiele innych ważnych funkcji na
arenie międzynarodowej Rotary. Był
m.in. delegatem do Rady Legislacyjnej
RI oraz specjalnym przedstawicielem
Prezydenta RI na dystryktalnych i międzynarodowych konferencjach Rotary
International.
Ukoronowaniem służby rotariańskiej
Gunnara była powierzona mu w latach 90-tych ubiegłego wieku funkcja
Specjalnego Pełnomocnika RI ds. Rozwoju Rotary w Polsce. Dzięki swojej
charyzmie, wspaniałej osobowości,
zdolnościom mentorskim i otwartości, Gunnar nie tylko kierował proce-

Fot. z arch. Marka Turkowskiego, RC Olsztyn

– odszedł wielki Przyjaciel polskiego Dystryktu Rotary

sem tworzenia struktury Rotary
w naszym kraju, ale szybko zyskał
sobie wśród polskich Rotarian powszechną sympatię i szacunek.
Dzięki jego misji w roku 1997
udało się doprowadzić do
inauguracji pierwszego
powojennego dystryktu w Europie
Środkowo-Wschodniej, jakim był polski
Dystrykt 2230.
Był mentorem i doradcą wszystkich pierwszych polskich gubernatorów, ze
śp. Bohdanem Kurowskim na czele,
a także „prostym nauczycielem” rotariańskiego fachu dla wielu z nas, Rotarian i Rotaractorów, uczestniczących
w początkach rozwoju naszego ruchu
w Polsce.
Gunnar Fjellander był emanacją spokoju, praworządności, rzetelności,
przyjaźni, wewnętrznej integralności
i szczerości. Choć minęło już tyle lat
od kiedy widziałem go po raz ostatni, mam to bardzo głęboko w pamięci
i w sercu. Gunnar chciał i dawał nam
przykład, abyśmy też umieli być tacy
jako Rotarianie.
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| IN MEMORIAM

Dr Richard Pyritz, wielki p
Jedną z Jego licznych zasług jest
rozwój ciepłych, przyjacielskich
stosunków polsko-niemieckich.
Zainicjował i koordynował niezliczoną liczbę arcypożytecznych projektów i akcji wsparcia
w Polsce, Ukrainie i na Białorusi, organizował wielomilionową
pomoc charytatywną dla mieszkańców Wrocławia, Gdańska,
Torunia, Warszawy, Krakowa,
Oświęcimia.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP i Federalnym Krzyżem
Zasługi RFN oraz olbrzymią liczbą orderów i medali od władz różnych szczebli,
uniwersytetów, organizacji i instytucji
– w uznaniu wybitnych zasług na rzecz
pojednania polsko-niemieckiego oraz
wielkiego wkładu, jak wniósł w upowszechnianie bolesnej prawdy o II wojnie światowej i obozie koncentracyjnym
Auschwitz-Birkenau.
Współzałożyciel i honorowy członek
klubu Rotary w Oświęcimiu, z którym
zrealizował ponad 100 projektów i akcji
pomocowych o łącznej wartości 3,7 mln
złotych. Wyróżniony Medalem Miasta
Oświęcim. Członek Rady Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Honorowy członek RC Toruń, RC Szczecin, RC Tarnopol, RC Wrocław. Inicjator
akcji wymiany młodzieży, niezliczonej
liczby wyjazdów, spotkań, odwiedzin,
stypendiów… Wieloletni przewodniczący sekcji niemieckiej Komitetu Niem-
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Richard Pyritz i wdzięczny pensjonariusz

cy-Polska, patron i honorowy przewodniczący Europejskiego Parlamentu
Młodzieży Krajów Sąsiadujących.
Płonął dobrocią i rozpalał nią serca innych. Nigdy nie usłyszeliśmy z Jego
ust: „nie da się” lub „nie mam czasu”.
Zawsze mogliśmy na Niego liczyć. Naprawdę ZAWSZE.
Odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 77
lat. Pozostanie dla nas absolutnym wzorem. Wzorem Rotarianina i człowieka.

30 segregatorów z pomysłami
Urodził się w 1940 r. w Szczecinie. Po
wojnie trafił z rodzicami do zachodnich
Niemiec. W 1967 r. zaczął studiować
weterynarię na uniwersytecie w Hanowerze. Na uczelni poznał polskich studentów z wymiany młodzieży, byli niezwykle serdeczni. Zaczął pielęgnować
zadzierzgnięte wówczas więzi przyjaźni,

Fot. z arch. RC Oświęcim

B

ył jedną z najwybitniejszych postaci w stuletniej historii Rotary
International, niedoścignionym
wzorem rotariańskiej służby drugiemu
człowiekowi, uosobieniem fundamentalnych rotariańskich cnót: przyjaźni,
otwartości, miłości bliźniego, empatii, uczciwości, tytanicznej pracowitości, bezinteresownego zaangażowania
w pomoc bliźnim, niezłomnego służenia
dobru i prawdzie, poświęcenia i stuprocentowego oddania rotariańskiemu
hasłu: „Service above self” – „Służba ponad dobro własne”.

w latach 70. namówił 30 kolegów na
dwutygodniową wycieczkę do Polski.
Polska stała się dlań drugą miłością,
obok żony Ilsy, z którą przeżył pięknie
pół wieku. Trzecią miłością Richarda
było Rotary.
Podczas pierwszej podróży do komunistycznej Polski obiecał sobie zrobić
wszystko, by zdemontować żelazną
kurtynę. Ale nie na zasadzie wielkiego
wybuchu i za sprawą wielkich słów. Ot,
kawałek po kawałku, przy użyciu najskuteczniejszej broni: spotkań, rozmów,
przyjaźni ludzi. Współpracy odmieniającej serca Polaków i Niemców, przełamującej lody, bariery, stereotypy.
Ale też dzięki bezinteresownej pomocy Niemców – dla Polaków. Doskonale
zdawał sobie bowiem sprawę z ogromu
cierpień, jakie Niemcy – członkowie

| IN MEMORIAM

Richard
Pyritz

Jego narodu – zadali swym wschodnim
sąsiadom. Sam niewinny, czuł się odpowiedzialny za ciemną przeszłość. Zastrzegał, że wie, iż nigdy nie da się zmyć
winy takiej, jak Auschwitz. Ale zarazem
Auschwitz nie może pozostać czymś, na
co Niemcy nie próbują znaleźć odpowiedzi. Ta odpowiedź może być tylko
jedna: czynić dobro, pomagać, aktywnie
solidaryzować się ze słabszymi, potrzebującymi. Nigdy nie zawieść polskich
przyjaciół.
Niestrudzenie przekonywał do takiego
myślenia innych Niemców. Skutecznie.
Zyskał powszechny szacunek i zaufanie,
a przede wszystkim przyjaźń i miłość
wielu Polaków.
W ciągu czterech dekad odwiedził Polskę przeszło dwieście razy, głównie po
to, by wspierać swoich przyjaciół oraz
przyjaciół swych przyjaciół będących
w potrzebie. Ciągnął ze sobą kolegów
z Ratzeburga, Lubeki i innych klubów –
zagrzewając do współpracy.
Telefon w jego pokoiku niemal nie
milkł. Choć Richard przeszedł na emeryturę trzynaście lat temu, regularnie
wpadał do swojej lecznicy dla zwierząt,
a w domu urządził sobie regularne biuro – jedyną w swoim rodzaju skrzynkę
kontaktową Rotary dla Europy Środko-

Fot. z arch. RC Oświęcim

rzyjaciel Polski i Polaków
wej. Siadał codziennie na sześć godzin
w tych swoich 12 metrach kwadratowych i wydzwaniał lub pisał do swej
drugiej ojczyzny – Polski.
Co słychać? Ktoś potrzebuje pomocy?
Jak postępy w projektach? Co mogę
odhaczyć na mojej żółtej karteczce –
jako „zrobione”? Odhaczone wrzucał do
opasłych segregatorów – i do archiwum.
Na bieżące projekty miał inne segregatory, podręczne. Ostatnio uzbierało się
ich ponad trzydzieści. Potwornie zaharowany emeryt. – Jestem tylko prostym
rotarianinem – mówił. Bo taki, jego
zdaniem, winien być w Rotary każdy.

Drugi dom: Oświęcim

Jedna z pierwszych fotografii, jakie zrobiliśmy Richardowi podczas jego licznych wizyt w Oświęcimiu, była bardzo
dziwna, by nie rzec – zagadkowa. Ręka
fotografa drgnęła, światło nieco zblikowało i nad głową naszego Przyjaciela
pojawiła się na zdjęciu idealna aureola.
Śmieliśmy się z tego serdecznie na kolejnym spotkaniu z Nim: Richard – nasz
święty.
Śmieliśmy się, ale już wtedy, na początku naszej przygody z tym niezwykłym
człowiekiem, czuliśmy, że ów świetlny
blik uznać trzeba raczej za symbol niż
przypadek. Utwierdzaliśmy się w tym
przekonaniu z każdym dniem, miesiącem, rokiem – z każdym spotkaniem
z Naszym Rysiem, bo tak go szybko zaczęliśmy nazywać.
To Richard z Lubeki, członek klubu
Ratzeburg Altesalzstrasse, zmobilizował
oświęcimian do założenia klubu Rotary.
Owszem, inny nasz wielki druh, zmarły niedawno architekt MDSM Helmut
Morlok z bawarskiego Isny, rzucił hasło
i przekonał nas co całej idei. Ale To Richard, przy wsparciu kolegów z RC Kraków – Wawel (z ówczesnym gubernatorem Janem Wraną na czele), pomógł
nam przekuć ideę w czyn.
A my nie byliśmy w stanie odmówić,
powiedzieć: „nie da się, nie mamy czasu, jesteśmy zaharowani itp.”. Mobilizowaliśmy się podwójnie, robiliśmy,
co trzeba. Aż – bardzo szybko – zara-

ziliśmy się Jego rotariańskim zapałem.
Richard, wizytując Polskę w 2004 roku
wraz ze swym klubowym kolegą Manfredem Bernerem, dostrzegł w Oświęcimiu olbrzymi potencjał polsko-niemieckiej współpracy. I przyjaźni. A jego
ukochana żona, cudowna Ilsa, podczas
przechadzki po mieście zauważyła potrzeby mieszkańców, które można by
zaspokoić dzięki pomocy niemieckich
rotarian. Uznaliśmy to za dobry pomysł
i jeszcze zanim RC Oświęcim miał swój
charter – zrealizowaliśmy kilka dużych
programów pomocowych. M.in. z Lubeki dotarł do oświęcimskiego szpitala
powiatowego cenny sprzęt medyczny,
w tym komplet aparatury anestezjologicznej – i to w momencie trudnym dla
tej placówki, gdy jedyny sprawny sprzęt
tego typu (znacznie bardziej wysłużony
od lubeckiego) znajdował się na OIOM
-ie i nie można było przeprowadzać planowych zabiegów.
Powiedzmy to jasno: ta ważna pomoc,
ratująca życie i zdrowie setek ludzi, nigdy by się nie zdarzyła, gdyby nie Richard. Bez jego determinacji nie tylko
nie udałoby się zgromadzić środków,
ale i opanować wszystkiego organizacyjnie, logistycznie. To Richard był spiritus
movens niezwykłego pospolitego ruszenia wielu klubów w Polsce i Niemczech.
To za jego sprawą owo pospolite ruszenie przeistoczyło się w sprawną organizację bezinteresownej pomocy.
Lekarstwa dla oświęcimskich serafitek,
setki krzeseł dla klubu niewidomych,
dla jadłodajni i noclegowni dla bezdomnych, wreszcie pierwszy oficjalny projekt RC Oświęcim: aranżacja terenów
zielonych przy Domu Pomocy Społecznej w Bobrku pod Oświęcimiem, obejmująca ogród z przestronną altanką,
ławeczki, huśtawki oraz przyrządy do
rehabilitacji i rekreacji dla ponad 200
pensjonariuszy. Richard zapalił do tej
idei rotarian z Aschaffenburg-Schönbusch i cały niemiecki dystrykt 1950.
– Bez waszej pomocy to smutne jeszcze
przed kilkoma miesiącami miejsce nie
przeistoczyłoby się w tak radosny ogród.
Roześmiane twarze naszych podopiecz-
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Dzięki Richardowi co roku do dzieci w powiecie oświęcimskim
trafiało ponad 200 bożonarodzeniowych paczek

nych mówią same za siebie – mówił
dyrektor DPS-u Mariusz Sajak podczas
uroczystego otwarcia ogrodu. Trzeba
było zobaczyć te twarze.
Richard stał skromnie z boku. I filuternie się uśmiechał, gdy jeden z pensjonariuszy zauważył go i wręczył mu
z wdzięczności bukiet polnych kwiatów.
Tak Nasz Przyjaciel spełniał swe kolejne
marzenia. Pomagając innym. Przywożąc
komputery do placówek oświatowych,
drogie lekarstwa ratujące życie oświęcimskiego ośmiolatka z biednej rodziny,
dwa tysiące bożonarodzeniowych paczek dla najuboższych z całego powiatu,
pieniądze na dożywianie dzieci…
To Richard pomógł nam w kilkunastu
klubach niemieckich i kilku dystryktach
znaleźć olbrzymie środki na nasz najambitniejszy projekt, do którego zainspirowała nas de facto Ilsa: wyposażenie
w komplet sprzętu salezjańskiego klubu
dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Oświęcimia najsilniej dotkniętej problemami
społeczno-ekonomicznymi. Placówka
powstała w parafialnym budynku sąsiadującym z b. obozem Auschwitz, 150
metrów od bramy „Arbeit macht frei”.
W dużej mierze za sprawą tego – wartego 100 tys. dolarów – grantu, w który zaangażowało się dziesiątki rotarian
oraz dzięki wytężonej, owocnej pracy
salezjanów osiedle zyskało szansę na
normalny rozwój.
Dzieci otrzymały do dyspozycji nowoczesne komputery, aparaty foto-
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graficzne i sprzęt wideo, instrumenty
muzyczne, przenośną scenę teatralną,
projektor, urządzenia fitness, ogródek
zabaw dla najmłodszych, sale do korepetycji i nauki języków, klub zyskał zaplecze w postaci świetnie wyposażonej
kuchni. W rękach salezjańskich wychowawców i ich wolontariuszy rotariański
dar stał się narzędziem wielkiej przemiany społecznej. Na lepsze.
To dzięki zaangażowaniu i determinacji Richarda rząd Niemiec wyasygnował 100 tys. euro wspierając budowę
pomnika – hospicjum powstającego
w Oświęcimiu z inicjatywy byłego więźnia Auschwitz Augusta Kowalczyka i rotarianki Heleny Wisły. Richard stawał
na głowie, by oprócz pieniędzy dotarł do
tej placówki specjalistyczny sprzęt. A na
otwarcie hospicjum zainicjował kolejne
świetnie zorganizowane pospolite ruszenie klubów w Niemczech i Polsce, by
zakupić nowoczesną karetkę z podnośnikiem do transportu niepełnosprawnych.
Kiedy w 2010 r. część mieszkańców
okolic Oświęcimia ucierpiało od powodzi – organizował pomoc, podobnie jak
wcześniej, w 1997 r., robił to na zalanych
po dachy obszarach Polski zachodniej,
w tym – Opolu i Wrocławiu.
Przekonał kolegów z RC Hannover do
wsparcia ambitnego projektu Rotariańskiego Centrum Dokumentacji. Dzięki
darowi Rotarian udało się doposażyć
Dział Programowy Międzynarodowe-
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go Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM). Celem było dostosowanie koncepcji pedagogicznej na nowe
czasy, gdy zabraknie bezcennych rozmów z byłymi więźniami.
Zrealizowany niedawno grant ułatwia
przeglądanie obszernego, gromadzonego przez lata materiału źródłowego,
umożliwia jego kompleksową profesjonalną archiwizację i udostępnianie naukowcom, a także pracę z młodzieżą na
historycznych źródłach i zapisach.
Richard doglądał realizacji tego ważkiego zadania już podczas ciężkiej choroby.
Mimo to nigdy nie odpuścił. Na każdym
etapie, jak zawsze, mogliśmy liczyć na
jego radę, i wsparcie.
Opatrzność zabrała nam Richarda z naszego świata – który był dzięki niemu
prostszy, znośniejszy, piękniejszy – zdecydowanie przedwcześnie.
Richard miał w sobie nieprzebrane pokłady serdeczności, którą mógł nas obdarzyć. Przyjaźni, którą mógł nas otulić.
Empatii, którą mógł nas zarazić.
W swym notesie spisał setki kolejnych
idei, pomysłów, grantów, projektów
pomocy, które uznalibyśmy za własne
w mgnieniu jego błękitnych oczu. I do
których on pomógłby nam znaleźć sojuszników.
O niektórych ideach zdążył nam wspomnieć, większość pozostała na żółtych
karteczkach. Do wykonania. Traktujemy je jak testament najbliższej osoby.
Przyjaciele z RC Oświęcim

Fot. z arch. Rotaract Wrocław

Liga Superbohaterów uatrakcyjniła
wręczanie upominków dzieciom w Klinice

Z pomocą chorym dzieciom

P

rzy okazji przygotowań do jednego z projektów Komitetu ds.
Rotaractu w Klinice Onkologii
i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu
otrzymałem informację od pielęgniarek, że brakuje im wyposażenia świetlic jak i małych upominków dla dzieci, które mogłyby dostać po zabiegach.
Postanowiliśmy działać niezwłocznie,
dzięki nagłośnieniu problemu i skontaktowaniu się z odpowiednimi in-

Fot. z arch. Rotaract Wrocław

Przedstawiciele Rotaractu zorganizowali i przekazali Klinice
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu wyposażenie
świetlic oraz podarunki dla dzieci przebywających w szpitalu.
Do Kliniki trafiło mnóstwo podarków dla
dzieci po zabiegach, a do świetlic wyposażenie

stytucjami udało nam się pozyskać
sponsorów spoza grona rodziny rotariańskiej. Aby urozmaicić przekazanie
zgromadzonych przedmiotów Klinice
i dzieciom, zaprosiliśmy do Wrocławia
Ligę Superbohaterów, która w naszym
imieniu przekazywała małym pacjentom podarunki. Wydarzenie udało się
zorganizować w ciągu miesiąca, łącz-

ne koszty to około 6.000 zł, wszystko
uzyskane od zewnętrznych sponsorów.
Finansowy wkład Rotaractu wyniósł 0
zł, włożyliśmy tylko swoją pracę i wielkie zaangażowanie. Cieszymy się, że
możemy czynnie realizować rotariańskie motto: „Service above self”.
Mateusz Synak, Rotaract Wrocław

Duch radości i zabawy dla dzieci z Torunia
R

otaract Club Toruń stał się bardzo artystycznym klubem. 21
października 2017 roku, w świetlicy
Fundacji Pomocy Samotnym Matkom
przy ul. Jęczmiennej w Toruniu malowaliśmy salę komputerową, która
służy dzieciom do nauki korzystania
z komputerów.
Sala jest mała i wydawała nam się
zbyt szara, a komputery dawno przekroczyły datę swojej użyteczności.
Postanowiliśmy, że nadamy jej trochę
koloru, więc wykorzystaliśmy farby pozostałe z bicia rekordu na największą
ilość twórców jednego obrazu i namalowaliśmy na ścianach kolorowe literki

Na
zakończenie
podłączyliśmy
w świetlicy dwa komputery stacjonarne, które pozyskaliśmy dzięki
sponsorom i zostawiliśmy pokaźną
ilość pościeli, ręczników oraz ubranek dla dziewczynek i chłopców.
Kolorowe literki
i cyferki nawiązują do
przeznaczenia świetlicy

i cyferki, tak by nawiązywały do przeznaczenia świetlicy.
Teraz, wchodząc do sali, można poczuć
ducha radości i zabawy. Humory nam
dopisywały, a akcja ujawniła w nas artystyczne dusze i talenty.

Chcemy w dalszym ciągu pomagać
świetlicy. Mamy w planach malowanie kolejnych pomieszczeń oraz
dalsze przekazywanie dzieciom rzeczy
takich jak zabawki, książki, gry a nawet
kolejny nowy komputer.
Bartek Ostrowski,
RAC Toruń
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Zdrowo jest pomagać
| Martyna Nowakowska,
Prezydent RAC
Kraków Wawel |

Przedłużasz sobie życie. Masz
lepsze samopoczucie, niższe
ciśnienie krwi, odczuwasz
mniejszy ból. Samotność
też jakoś specjalnie
Ci nie doskwiera.
Nabierasz dystansu
do wielu spraw
i zaczynasz doceniać to,
co masz. Prowadzisz
mniej stresujące życie,
które daje Ci więcej
satysfakcji. Dlaczego?
Bo pomagasz.

Udowodniono, że pomagając innym
uzdrawiamy siebie. Eksperci zauważyli związek pomiędzy pomaganiem
a neurobiologią. Dzięki dobroczynności poprawiają się funkcje poznawcze
naszego mózgu. Aktywność, jaką wykazujemy, zapobiega demencji starczej,
a nasz organizm wydziela więcej oksytocyny oraz progesteronu - hormonów ograniczających nadmiar stresu.
Wspierają też nasz system immunologiczny, dzięki czemu zmniejsza się
ilość stanów zapalnych prowadzących
do wielu chorób. Badaczom udało się
dowieść, że stan zdrowia osób zaangażowanych w czynną działalność charytatywną jest lepszy niż ich rówieśników, którzy nie angażują się w podobne
akcje - dzięki bezinteresownej pomocy
innym możemy wydłużyć swoje życie
statystycznie aż o 5 lat!
Pomaganie to fenomen
Kwestia zachowań prospołecznych zajmuje naukowców już od czasu Darwina. Szereg koncepcji na temat naszych
inspiracji do niesienia pomocy stara się
znaleźć odpowiedź na pytanie, co nas do
tego popycha - genetyka, osobowość czy
zwykły ludzki egoizm?
Każdy przypadek należy rozpatrywać
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Same korzyści

osobno, bo pomaganie to fenomen,
na który składa się wiele czynników:
normy społeczne, motywacja, odpowiedzialność, wzajemność, altruizm,
empatia.
Jednak w kategoriach społecznych bardziej liczą się skutki niż motywy. Jakie
więc znaczenie mają pobudki, skoro to
działanie i jego efekt sprawia, że potrzebujący otrzymują konkretne profity?
Przecież chcemy czuć się dobrze i myśleć o sobie dobrze, a dzięki temu docieramy do osób, których życie możemy
uczynić lepszym.
Uśmiech daje motywację
Członkowie Klubu Rotaract Kraków
Wawel, któremu w tym roku mam zaszczyt przewodzić, motywację do działania osiągają zwłaszcza dzięki jednemu
- uśmiechowi swoich podopiecznych.
W tym roku rotariańskim rozpoczęliśmy współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie. Jest to dla nas szcze-

gólna inicjatywa, ponieważ
mamy świadomość, jak wiele
my sami możemy się od nich
nauczyć. Samodzielność, która cechuje młodzież z dysfunkcjami wzrokowymi, stanowi dla nas
ogromne zaskoczenie. Przy każdej
kolejnej wizycie obserwujemy
w nich wielkie pokłady optymizmu, energii i chęci do pracy.
To właśnie ich zadowolenie
potęguje poziom podekscytowania i zapału całego Klubu
oraz daje nam przekonanie,
że nie ma projektu, którego
nie moglibyśmy zrealizować.
Stała współpraca z jedną placówką sprawia, że możemy więcej. Przede wszystkim nie jesteśmy anonimowi, spędzamy czas
z uczniami, poznajemy ich charaktery, pasje, poczucie humoru. Nawiązujemy więź, dzięki której stajemy się
sobie bliscy. Możemy dzięki temu szybciej reagować na potrzeby placówki.
I wreszcie - wzajemnie myślimy o sobie, a beneficjentów naszych akcji szukamy zwłaszcza w gronie jej uczniów.
Wiele do zrobienia
Odwiedziny w SOSW przy okazji kolejnych projektów uświadomiły nam, jak
wiele jest jeszcze do zrobienia i zmotywowały do opracowania czegoś unikatowego - korytarza sensorycznego. Za
pomocą terapii integracji sensorycznej
dostarczamy dziecku bodźce, na które
jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie. W odróżnieniu od wielu
metod terapeutycznych jest ona bardzo
interesująca i pochłaniająca bez reszty.
Mam nadzieję, że efekt pracy architektów i naszej kreatywności będzie można
zobaczyć na ścianach ośrodka jeszcze
w tym roku rotariańskim.
W naszym codziennym życiu, ciągłym
biegu, walce o wykształcenie, pracę
i uznanie, wystarczy zatrzymać się na
chwilę, aby zauważyć, że co chwilę przechodzą obok ludzie, którzy nas potrzebują. I im pomóc.
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Koncert dla Julki

INTERACT GRUDZIĄDZ CENTRUM

Fot. z arch. IAC Grudziądz Centrum

RC poznań starówka

Julka ma szansę na
całkowite wyzdrowienie,
jednak konieczne jest
kosztowne leczenie

INTERACT GRUDZIĄDZ CENTRUM

INTERACT JELENIA GÓRA - CIEPLICE

Nowy Klub Interact

Powstał Interact Grudziądz Centrum

W dniach 15-16 września 2017 r., w Grudziądzu, odbył się
charter nowo powstałego Klubu Interact Grudziądz Centrum i spotkanie Studentów Międzynarodowej Wymiany
Młodzieży. Studenci Wymiany przyjechali do Grudziądza
z Wrocławia i Bydgoszczy, była to młodzież z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Tajwanu.
Pierwszy dzień minął na wzajemnych rozmowach i wymianie doświadczeń. Następnego dnia odbyła się wycieczka
z przewodnikiem po Grudziądzu (Wieża Klimek i grudziądzkie muzeum). Po południu młodzież spotkała się z Rotarianami w miasteczku westernowym, gdzie Gubernator Dystryktu Marian Jerzy Korczyński uroczyście wręczył kartę
charterową Julii Mioduszewskiej, Prezydent powstałego
w Grudziądzu Klubu Interact. Dodatkową atrakcją była wizyta grudziądzkich motocyklistów, którzy z ochotą organizowali przejażdżki na motorach. Zabawa była wyśmienita.
Julia Mioduszewska, IAC Grudziądz Centrum

Młodzież z Interactu umila swoim
towarzystwem czas
pensjonariuszom DPS w Kowarach

Wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach

Młodzież z Interact Jelenia Góra-Cieplice od wielu lat
spotyka się pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej
w Kowarach inicjując różne wydarzenia.
W połowie listopada młodzież rozpoczęła cotygodniowe spotkania, w trakcie których, przy herbatce i ciastku, młodzież
stara się umilać czas wspaniałym starszym ludziom.
20 grudnia młodzież wybrała się do Domu Pomocy Społecznej na wspólne kolędowanie. Przynieśli ciasta własnego wypieku, którymi częstowali pensjonariuszy.
Anna Łubińska, RC Jelenia Góra-Cieplice
Sabina Moryc, RC Jelenia Góra-Cieplice
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fot. z arch. RC Bydgoszcz

Fot. Paweł Korczyński, RC Wrocław

W dniu 17 listopada 2017 r. Interact Grudziądz Centrum, z pomocą RC Grudziądz Centrum, zorganizował koncert charytatywny
na rzecz koleżanki, 17-letniej Julki, która choruje na chłoniaka Hodgkina.
Julka do niedawna była zwykłą nastolatką, która cieszyła się życiem. Zawsze wrażliwa i chętna pomagać potrzebującym, niestety
teraz to ona potrzebuje pomocy. W czerwcu tego roku usłyszała diagnozę: chłoniak Hodgkina, czyli nowotwór złośliwy, który
zajmuje szyję, układ limfatyczny, klatkę piersiową oraz fragment śledziony.
Pomimo strasznych cierpień i chemii, którą przyjmuje już od sierpnia, wciąż chodzi uśmiechnięta i to ona wszystkich wspiera,
ponieważ wierzy, że uda jej się pokonać tę straszną chorobę. My również mamy ogromną nadzieję, że Julka z tego wyjdzie, tym
bardziej, że lekarze mówią o dużej szansie na jej całkowite wyzdrowienie, ale niestety niezbędne jest bardzo kosztowne leczenie.
Koncert dla Julki odbył się w Centrum Szkolenia Logistyki. Przedsięwzięcie wsparło ponad 50 firm z całego Grudziądza, które
ufundowały m.in. vouchery i bony upominkowe. Przed salą koncertową stała foto-budka oraz stanowisko makijażystek z firmy
AVON, nie zabrakło kawiarenki z napojami - kawą i herbatą oraz domowymi wypiekami.
Na scenie zagościło sześć zespołów, a w przerwach pomiędzy muzyką odbyły się licytacje. Wszystko przebiegło zgodnie z planem.
Na imprezie zjawiło się około 370 osób. Do tej pory nikt nie wiedział, czym są Klub Rotary i Interact, jednak teraz możemy się
wykazać i pokazać z dobrej strony. Dzięki RC Grudziądz Centrum mamy możliwość podejmowania takich przedsięwzięć. Możemy wspierać i pomagać. To jest nasz główny cel. Razem jesteśmy siłą i mamy dużo możliwości. Łączna kwota jaką zebraliśmy
podczas koncertu to 10 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie, mamy nadzieję, że na jednym przedsięwzięciu się nie skończy i będziemy mieli szansę po raz kolejny pomóc naszej chorej koleżance. Możemy głośno powiedzieć: „Jesteśmy
z Tobą Julka i nie zostawimy żadnego przyjaciela w potrzebie!” Zuzanna Bernacka, IAC Grudziądz Centrum

Pomoc dla Wiktorii

fot. Oskar Truchanowicz

fot. Anna Łubińska
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W

Środki dla Wiktorii były zbierane przez
Interact Jelenia Góra-Cieplice w wielu
akcjach, zbiórki pieniędzy odbywały się
także w Zespole Szkół im. S. Lema, Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach oraz
Szkole Tańca Karoliny Szybiak.
Wiele akcji dla Wiktorii było inicjowanych i realizowanych przez młodzież
z Interactu. Były to m.in. zbiórka pieniędzy podczas meczu, który odbył się
na stadionie miejskim w Kowarach. Interact poprosił organizatorów meczu
o zgodę na zbiórkę pieniędzy dla Wiktorii
do puszek udostępnionych przez Fundację. Organizator sam od siebie przekazał
jedną złotówkę ze sprzedaży każdego biletu, co dało kwotę 200 złotych.
Kolejną akcją realizowaną przez Interact w listopadzie i grudniu 2017 roku,
było zbieranie (za zgodą i z pomocą Proboszcza Kowarskiej Parafii) środków
do puszek po mszach. Dzięki hojności
mieszkańców Kowar udało się z tej ak-
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Młodzież z IAC Jelenia GóraCieplice zebrała łącznie 8.000 zł
na leczenie swojej koleżanki

cji zebrać 3.700 złotych. Młodzież piekła też ciasta dla Rotarian i na kiermasz
szkolny. Dzięki tym wszystkim staraniom udało się łącznie zebrać ok. 8.000
złotych.
Młodzi mają ogromną satysfakcję, że
mogli pomóc, a Wiktoria powoli dochodzi już do siebie i wszyscy wierzymy, że

fot. Oskar Truchanowicz

iktoria to 15 letnia uczennica Gimnazjum im. S. Lema
w Kowarach czyli szkoły,
w której uczą się członkowie Interact
Jelenia Góra-Cieplice. Dziewczynka od
7 miesięcy choruje na ostrą białaczkę
szpikową, ma też swoje konto w Fundacji „Zdążyć z pomocą”. W tej chwili jest
już po przeszczepie szpiku, przebywa
w domu i kontynuuje leczenie. Jeżeli
leczenie będzie przebiegało pomyślnie,
rozpocznie indywidualny tok nauki.

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

Witamy w rodzinie Rotary
Damian Aaron
Olszewski,
RC Warszawa City,
przedsiębiorca współwłaściciel
i Business Development Director firmy
Talent Chase

Małgorzata Giersz,
RC Warszawa City,
specjalista w firmie
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
S.A.

Edyta Niezgoda,
RC Warszawa City,
specjalista ds.
Marketingu

Matthieu Bondu,
RC Warszawa City,
dyrektor ds.
Kluczowych
Klientów w agencji
reklamowej
BITEME!concept

Ewa Bidzińska,
RC Elbląg Centrum,
wykładowca
przedmiotów
medycznych,
dietetyk

Joanna Bielicka,
RC Warszawa
F. Chopin,
architekt wnętrz

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

luty 2018
3

Warszawa,
Park Cafe&Rest

II Konstanciński Bal Charytatywny Rotary

RC Warszawa
Konstancin

9

Gorzów Wielkopolski,
Hotel Mieszko

IX Charytatywny Bal RC Gorzów Wielkopolski

RC Gorzów
Wielkopolski

10

Janów Lubelski

Bal Noworoczny Klubu Rotary Janów Lubelski

RC Janów Lubelski

10

Warszawa, Polonia Palace
Hotel

Charytatywny Bal z Sobieskim

RC Warszawa
Sobieski

24

Coventry Wielka Brytania,
The Ricoh Arena

Presidential Peacebuilding Conference 2018

Rotary
International

24

Okrągłe k/Giżycka,
Pensjonat Sielanka

Zawody narciarskie OPEN - SKI ROTARY CUP

RC Giżycko

marzec
9-10

Warszawa,
Hotel Novotel Airport

PETS - Szkolenie Zarządów
Klubów kadencji 2018/19

Dystrykt 2231

22

Karpacz

Międzynarodowa Konferencja Pokojowa dla IAC

RC Jelenia Góra
- Cieplice

MAJ
3

Giżycko i okolice

Rajd Rowerowy Rotary - Giżycko i okolice

RC Giżycko

17

Kolno, Pensjonat
Romanowski

Rajd Motocyklowy IFMR Polska

RC Bartoszyce
Lidzbark Warmiński

18

Giżycko

Regaty Rotary o puchar Gubernatora Dystryktu
2231

RC Giżycko

czerwiec
1-3

Spała, Hotel Mościcki

Konferencja Dystryktu 2231

Dystrykt 2231

23-27

Toronto

109 Konwencja Rotary International
– Toronto 2018

Rotary
International

wrzesień
14-16

Wilno, Hotel Vilnius Grand
Resort

Instytut Stref 15-16

Rotary
International

październik
12-14

Polanica Zdrój,
Hotel Polanica

Konferencja Dystryktu 2231 kadencji 2018/2019
(wraz z Walnym Zgromadzeniem)

Dystrykt 2231
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Inspiration
AROUND
EVERY CORNER

Zarejestruj się już dziś!
RICONVENTION.ORG

Konwencja Rotary
23-27 Czerwca 2018 roku
Toronto, Ontario, Kanada

