
Polska

DWUMIESIĘCZNIK NR 2 (5)  
marzec-kwiecień 2018 

Lecząc
powojenne

bliznystr. 16-20



2 | rotary.org.pl

| SŁOWEM WSTĘPU

W marcu minęło 50 lat od pierwszego 
czarteru Klubu Rotaract w 1968 roku. 
W specjalnym wydaniu pisma Rotarac-
tu poznaliście niesamowitych Rotarac-
torów z całego świata i zobaczyliście ich 
niezwykłe sposoby na zmianę na lepsze. 
Od półwiecza powstania Rotaractu 
świat doświadczał głębokich przemian, 
a największy ich wpływ odczuli wła-
śnie młodzi ludzie - rozwój technologii 
i gospodarki informacyjnej, upowszech-
nianie edukacji i ogromny wpływ inter-
netu. W czasach założenia Rotaractu 
byłoby prawie nie do pomyślenia dla 
nastolatka lub 20-latka, że może zostać 
przedsiębiorcą lub dyrektorem general-
nym. Dzisiaj młodzi ludzie mają niespo-
tykany potencjał do osiągnięcia celów, 
a Rotary potrzebuje ich pomysłów i en-
tuzjazmu jak nigdy dotąd.

Przez wiele lat Rotary wyrządzało Ro-
taractowi „niedźwiedzią przysługę” po-
strzegając młodzież i ich programy jako 
zaledwie wstęp do członkostwa Rotary, 
a nie jako wartościowe i produktyw-
ne programy same w sobie.  Ale Rota-

ractorzy są prawdziwymi partnerami 
w służbie Rotary.
Dzisiaj, szacunkowo ćwierć miliona Ro-
taractorów służy w ponad 10.000 Klu-
bów, w prawie każdym kraju, w którym 
istnieją Kluby Rotary. Oddziaływanie 
ich służby jest szczególnie imponujące 
że kontrastuje z ich zasobami. Rotarac-
torzy mają te same osiągnięcia, dyspo-
nując znacznie mniejszymi finansami 
niż przeciętny Klub Rotary. Ich ener-
gia i wizja przynoszą coś wspaniałego 
naszej Rotariańskiej rodzinie i naszym 
społecznościom, bardzo ją cenimy.

Jednak tylko 27 procent Klubów Ro-
tary sponsoruje klub Rotaract i licz-
ba ta pozostaje stała. O wiele za mało 
Rotaractorów też ostatecznie zostaje 
członkami Rotary. Podczas gdy obcho-
dzimy tę rocznicę z Rotaract, zachęcam 
wszystkie Kluby Rotary do rozważenia 
sponsorowania Klubów Rotaract, lub 
wzmocnienia więzi z Klubami, które 
już je sponsorują. Zaplanujcie regular-
ne wspólne spotkania, uczestniczcie we 
wspólnych projektach i docierajcie do 

Rotaractów - nie tylko pytając, jak po-
móc, ale aby dowiedzieć się, jak można 
współpracować. Poznajcie swoje Kluby 
Rotaract i ich członków i upewnijcie się, 
że każdy Rotaractor wie, iż Klub Rotary 
czeka na niego z otwartymi ramionami. 
Przez pół wieku Rotaract dawał mło-
dym ludziom możliwość znalezienia 
tych samych kontaktów ze swoją spo-
łecznością i służbę o tej samej wartości, 
jaką Rotarianie odnajdują w Rotary. 
Rotaractorzy łączą nas z Rotary przy-
szłości, jednocześnie pomagając nam 
zbudować Rotary dnia dzisiejszego.

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International

50 lat
Rotaractu

marzec 2018



Rotary Polska | 3

| SŁOWEM WSTĘPU

Ian H.S. Riseley
Prezydent, Rotary International

Chrońmy
naszą planetę

Na Konwencji Rotary International 
w Portland w Oregonie, w 1990 roku, 
ówczesny Prezydent Elekt Paulo Co-
sta powiedział do zgromadzonych Ro-
tarian: “Nadeszła godzina, w której 
Rotary zabierze głos aby domagać się 
przywództwa i aby poderwać Rotarian 
do zaszczytnej krucjaty na rzecz ochro-
ny naszych naturalnych zasobów”. 
Tymi słowami Paulo Costa zadekla-
rował gotowość Rotary do “Ochrony 
Planety Ziemia”, prosząc Rotarian, by 
problemy ochrony środowiska uczynili 
częścią swojej służby poprzez m. in. sa-
dzenie drzew, utrzymywanie czystego 
powietrza i czystości wody, aby chro-
nić planetę dla przyszłych pokoleń. 

Prezydent Costa prosił aby każdy z 1.1 
miliona członków, ilu w tamtym czasie 
liczyło Rotary, zasadził jedno drzewo. 
My Rotarianie, jak już jesteśmy przy-
zwyczajeni, zrobiliśmy więcej, sadząc 
blisko 35 milionów drzew do koń-
ca roku rotariańskiego. Wiele z nich 
prawdopodobnie nadal dziś kwitnie, 
pochłaniając węgiel z otoczenia, uwal-
niając tlen, chłodząc powietrze, po-
prawiając jakość gleby, zapewniając 
siedliska i pokarm dla ptaków, zwie-
rząt i owadów oraz przynosząc wiele 

innych korzyści. Niestety, podczas gdy 
te drzewa cały czas przynoszą korzyści 
dla przyrody, Rotary, jako całość, nie 
podążą za swoimi zobowiązaniami wo-
bec środowiska. 

Dlatego na samym początku tego roku 
idę za przykładem Paolo Costy i proszę 
Rotarian o zasadzenie przynajmniej 
jednego drzewa na każdego z człon-
ków. Moim celem jest osiągnięcie wię-
cej niż znaczących korzyści, jakie te 1.2 
miliona (lub więcej!) drzew może przy-
nieść. Mam nadzieję, że sadząc drzewa, 
Rotarianie ponownie zwrócą uwagę 
na kwestię, którą musimy przywrócić 
na agendę Rotary: stan naszej planety.
Kwestie związane z ochroną środowi-
ska są głęboko powiązane z każdym 
z naszych obszarów zainteresowania 
i nie można ich odrzucić, jako nie-
dotyczące Rotary. Zanieczyszczenie 
wpływa na zdrowie na całym świecie: 
ponad 80 procent ludzi w obszarach 
miejskich oddycha skażonym powie-
trzem i liczba ta wzrasta do 98 procent 
w krajach o niskim i średnim docho-
dzie. Jeżeli obecna tendencja się utrzy-
ma, do 2050 roku, przewiduje się, że 
w oceanach znajdzie się wagowo więcej 
plastiku niż ryb. Rosnące temperatury 

są dobrze udokumentowane: globalna 
roczna średnia temperatura wzrosła 
o około 2°F (1,1 °C) od 1880 do 2015 
roku. To, że zmiana ta była spowodo-
wana przez ludzi, nie jest przedmiotem 
debaty naukowej, tak samo jak praw-
dopodobieństwo ogromnego rozwoju 
gospodarczego oraz niszczycielskiego 
działania człowieka, jeśli ta tendencja 
nadal będzie się utrzymywać bez kon-
troli. Potrzeba działania jest większa 
niż kiedykolwiek, tak samo jak nasza 
zdolność do tego, by wywierać realny 
wpływ. 

Tak jak ujął to były Sekretarz Generalny 
ONZ, Ban Ki-moon „Nie może być Planu 
B, ponieważ nie ma planety B”. Nasza 
planeta należy do nas, do naszych dzieci 
i do ich dzieci. Dla nas wszystkich trzeba 
ją chronić i dla nas wszystkich Rotarian 
odmienić ją na lepsze. 

kwiecień 2018
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Dwa główne tematy, o które jestem py-
tany podczas spotkań z Rotarianami 
na całym świecie są związane ze stroną 
internetową Rotary oraz z grantami 
Fundacji. 

Prawdopodobnie zadajecie sobie te py-
tania i inne, na takie tematy jak wpłaty 
darczyńców, transfery kierowane, ra-
porty klubowe i dystryktalne, faktury 
klubowe i zmiany we władzach klubu, 
że wymienię tylko kilka. Jeśli nie wie-
cie, gdzie znaleźć odpowiedź, Centrum 
Pomocy Rotary (Rotary’s Support Cen-
ter) jest miejscem, od którego należy 
zacząć.

Centrum Pomocy Rotary jest łatwo 
dostępnym punktem pierwszego kon-
taktu dla Rotarian, darczyńców, per-
sonelu i innych osób, który pomaga 
odpowiedzieć na pytania w języku 
angielskim, francuskim i hiszpańskim. 
Godziny pracy to 8.00 - 17.00 czasu 
Centrum, od poniedziałku do piątku. 
Możecie uzyskać dostęp do Centrum 
pod bezpłatnym numerem 1-866-976-
8279 (1-866-9ROTARY). Na zapytania 
wysyłane na adres rotarysupportcen-

ter@rotary.org odpowiedzi przycho-
dzą w ciągu jednego dnia roboczego.

Średnia miesięczna ilość połączeń ob-
sługiwanych przez Centrum wynosi 
3500.  To około 1500 dzwoniących, któ-
rzy chcą być skierowani do konkretnej 
osoby lub działu Rotary, co umożliwia 
łatwiejszy dostęp do naszej złożonej or-
ganizacji. Odpowiedzi wysyłane są na 
średnio 7000 adresów e-mailowych 
miesięcznie.

Mając zaledwie ośmioletnią historię, 
Rotary Support Center zostało odzna-
czone tytułem Center of Excellence (Do-
skonałe Centrum) przez Benchmark 
Portal, lidera branży w ocenie centrów 
kontaktu. Uznanie to jest jedną z naj-
bardziej prestiżowych nagród w bran-
ży obsługi klienta i jego wsparcia.

To wyróżnienie wymaga, aby Centrum 
było równie wydajne, co skuteczne 
i zapewniało usługi najwyższej jako-
ści przy niższych kosztach ogólnych 
w porównaniu z innymi takimi centra-
mi w branży usługowej.
Zespół Rotary Support Center posia-

da również koordynatora programu 
„Visitor Services and Tour”, do plano-
wania wycieczek i spotkań grupowych 
dla osób, które chcą odwiedzić główną 
siedzibę Rotary. Mamy zaskakującą 
liczbę odwiedzających każdego roku. 
Planujecie wizytę w okolicach Chi-
cago? Możecie poprosić o wycieczkę, 
wysyłając e-mail na adres: visitors@
rotary.org.
Być może nasze drogi skrzyżują się 
w Centrum Rotary!
Jestem przekonany, że zgodzicie się 
z 96-procentowym wynikiem oceny 
jakości, jaką Centrum otrzymało od 
zadowolonych klientów.

Czy nadal macie pytania?
Chcę je poznać. Napiszcie do mnie
na paul.netzel@rotary.org

| THE ROTARY FOUNDATION

Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Centrum
Pomocy
Rotary

marzec 2018
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Paul A. Netzel
Przewodniczący Fundacji Rotary

Razem jesteśmy 
potężną siłą
wolontariuszy

Temat nowego modelu grantów po-
jawia się często podczas moich wizyt 
u Rotarian na całym świecie. Za-
wsze rozczarowujące jest, kiedy  Klub 
lub Dystrykt nie są zainteresowane 
udziałem w grantach globalnych.

Jakie powody słyszę najczęściej? Gran-
ty globalne są zbyt skomplikowane, 
kosztują zbyt dużo pracy, wymagają 
zbyt wielu funduszy, lub dostępna pula 
DDF (Dystryktalnych Funduszów Ce-
lowych) może nie być wystarczająco 
duża, aby zaspokoić daną potrzebę.

Liczby jednak przemawiają do nas 
pozytywnie. W okresie od 2016 do 
2017 roku, w roku stulecia Fundacji 
Rotary, przyznano 1260 globalnych 
grantów, co stanowi 8-procentowy 
wzrost w porównaniu z rokiem po-
przednim. Dane za pierwszą połowę 
tego roku rotariańskiego także wy-
przedzają ubiegłoroczne.

Wasze bieżące opinie i sugestie pomo-
gły wprowadzić zmiany. Dokonano 
wielu ulepszeń w procesie składania 
wniosku o globalne granty online. 

Czas potrzebny na ich przygotowanie 
został znacznie skrócony. W latach 
2016-17 średnia wyniosła 129 dni ro-
boczych od momentu złożenia wnio-
sku o przyznanie dotacji, do pierwszej 
płatności. Teraz ta sama średnia to 
już 107 dni roboczych w latach 2017-
18, od 1 lutego. 

Jeżeli Wasz Klub nie uczestniczył jesz-
cze w grancie globalnym, zachęcam 
Was do tego byście jeszcze raz przej-
rzeli dostępne obecnie zasoby. Za-
cznijcie od spojrzenia na nowo zapro-
jektowane Rotary Grant Center na 
stronie grants.rotary.org. Poznajcie 
kompleksowe zasoby podlinkowane 
w kolumnie po prawej stronie.

Nasza niesamowita załoga fundacyj-
nych grantów chce pomóc, opiera-
jąc się na własnym, oraz wspólnym 
z Fundacją Rotary, doświadczeniu. 
Nawiążcie relacje z zespołem kon-
taktowym dla Waszego Dystryk-
tu. The Rotary Suport Centre może 
dostarczyć informacje kontaktowe 
w dni robocze (rotarysupportcen-
ter@rotary.org). 

Kadra Technicznych Doradców Fun-
dacji Rotary jest grupą wolonta-
riuszy Rotarian, która zajmuje się 
również wsparciem technicznym i do-
radztwem Rotarianom planującym 
i realizującym projekty Rotary. Jeśli 
chcecie otrzymać wskazówki doty-
czące planowania projektu na wcze-
snym etapie procesu, skontaktujcie 
się z cadre@rotary.org

Kluczową rolą naszych doradców jest 
słuchanie. Czekamy aby członkowie 
Rotary przemówili. Razem jesteśmy 
potężną siłą wolontariuszy, którzy 
identyfikują potrzeby i reagują hoj-
nością, kreatywnością i pasją. Granty 
Rotary dają nam wyjątkową okazję, 
by urzeczywistnić pomysły i wywie-
rać trwały wpływ, tak samo lokalnie, 
jak też globalnie.

kwiecień 2018
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Istniejące od początku lat pięćdziesią-
tych Komitety Międzykrajowe powsta-
ły z misją tworzenia bliskich, przy-
jaznych i pokojowych relacji między 
krajami i narodami. Taka była geneza 
między innymi powstania pierwszego 
komitetu (ICC) Niemcy-Francja: stwo-
rzyć bezpośrednio po wojnie przyjazne 
stosunki między krajami, które do nie-
dawna były w stanie wojny. Bardzo 
szybko okazało się, że komitety spełnia-
ją o wiele większą rolę niż zamierzali 
ich twórcy.

Wyjątkowością tego programu Ro-
tary International jest fakt, że ICC 
wspierają pozostałe programy Rotary 
zarówno te obligatoryjne jak i nieobo-
wiązkowe. I tak dzięki działalności i ak-
tywności Komitetów dochodzi do wielu 
wartościowych projektów. To do sze-
fów sekcji krajowych zgłaszają się Klu-
by z prośbą o pomoc czy w znalezieniu 
partnera do współpracy międzyklubo-
wej czy też partnera do realizacji gran-
tu. W Polsce dzięki aktywności i wspar-
ciu ICC powstały granty o wartości 
wielu setek tysięcy dolarów USA. Są 

też projekty, które trudno wymierzyć 
w dolarach. Na przykład w naszym 
Dystrykcie znakomitym, od lat działa-
jącym z coraz większym sukcesami jest 
Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz 
Żeglarski organizowany prze RC Gi-
życko, a zainicjowany przed wielu laty 
i koordynowany przez Komitet Polska 
– Niemcy. Wymiana grup studyjnych, 
seminaria RYLA, wymiana kulturalna, 
projekty humanitarne, programy sty-
pendialne, spotkania rodzin rotariań-
skich czy wiele innych nawet zwykłych 
spotkań międzyklubowych dowodzą 
jak wielką rolę w działalności Rotary 
odgrywają Komitety Międzykrajowe.  

Mamy i my jako Rotary w Polsce swoje 
osiągnięcia w wymiarze światowym, 
po raz pierwszy Polak pełni funkcję pre-
zydenta światowej Rady Wykonawczej 
ICC, stojąc na czele struktury repre-
zentującej ponad 200 komitetów dzia-
łających w 73 krajach i kilkunastu re-
gionach geograficznych świata. Dzięki 
temu przewodnictwu Polska dwukrot-
nie gościła krajowych koordynatorów 
ICC, członków Rady Wykonawczej. 

W tej kadencji wprowadzono też nowe 
zasady i procedury funkcjonowania 
Komitetów Międzykrajowych. A w Pol-
sce tylko w tym roku rotariańskim do 
istniejących już 9 Komitetów dołączyły 
kolejne trzy: Polska-Szwecja, Polska
-Tunezja oraz Polska-Turcja i każdy 
z nich ma ambitne plany, powodując, 
że ruch rotariański staje się bardziej 
atrakcyjny co ma wpływ na rozwój 
członkowski, a relacje ze zrealizowa-
nych projektów wzbogacają prezento-
wany wizerunek naszej organizacji. 

Godny odnotowania jest także fakt, że 
liderami sekcji krajowych są auten-
tyczni pasjonaci współpracy między-
narodowej, pełniąc służbę tak amba-
sadorów Polski i naszego Rotary jak 
i ambasadorów partnerskich krajów 
w Polsce. 

Z rotariańskimi pozdrowieniami 

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator Dystryktu 2231

Komitety
Międzykrajowe 

zmieniają
świat
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Kochani, 
w bieżącym numerze po-
lecam Wam reportaż 
pt. Lecząc powojenne 
blizny. Jest to materiał 
o ukraińskich dzieciach, 
dla których Rotarianie 
przygotowali dwutygo-
dniowe kolonie w Zakopa-
nem. W Polsce przebywa-
ło 26 ukraińskich dzieci 
z rodzin poszkodowanych 
w działaniach wojennych. 
Każda z wojennych historii tych rodzin jest bardzo wzru-
szająca. Materiał jest autorstwa Iulii Mendel, a jego pro-
ducentem – Monika Łozińska – nasza rodaczka pracują-
ca dla Rotary International. W tym numerze magazynu 
znajdziecie także wywiad z Moniką Łozińską. Polecam 
również informacje na temat zbliżającej się Konwencji 
Rotary w Toronto, relację z II Międzynarodowej Kon-
ferencji Pokojowej dla Interact oraz lekturę wywiadu 
z Gubernatorem Elektem Łukaszem Grochowskim. Jak 
zawsze znajdziecie wiele aktualności z Klubów Rotary, 
Rotaract i Interact.
Życzę miłej lektury.
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38. Wspomnienie Andrzeja Reitera, DG Marian Jerzy Korczyński

AkTUALNOŚCI
39. Słownik skrótów
39. Kalendarium wydarzeń
39. Witamy w rodzinie Rotary
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Rada Doradcza
Marian Jerzy Korczyński – Gubernator Dystryktu
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1] Indie
Głód jest od zawsze obecny 
w Indiach, niedożywienie dotyka 
tam blisko 200 milionów ludzi. 
Widząc głęboki kontrast głodujących 
dzieci, przechodzących obok 
restauracji, które rutynowo 
wyrzucają niesprzedane jedzenie, 
Rotary Club of Bangalore Brigades 
wziął się do pracy. Rozmieścił małe 
lodówki w sąsiedztwie Indiranagar. 
Współpracujący z nim restauratorzy 
ustawiają je na chodnikach i ładują 
nadwyżkami żywności oraz wodą 
butelkowaną. Potrzebujący 
Bangalorejczycy mogą zabrać z nich 
darmowy posiłek i zjeść z godnością.

„Obecnie dostępnych jest pięć 
rotariańskich lodówek, jesteśmy 
zachwyceni, że restauracje 
wspierają naszą akcję” - mówi 
Vimla Pinto, Past Prezydent 
Klubu. Restauracje zajmują się też 
czyszczeniem i przechowywaniem 
lodówek, które mają od około 4 
do 7 stóp sześciennych wielkości 
i zamieszczone jest na nich logo 
Rotary. 

Członkowie Klubu są 
zaangażowani w rozmieszczanie 
i monitorowanie lodówek. Akcja 
ta jest uzupełnieniem działalności 
Rotary Shelf, w której darczyńcy 
dostarczają biednym ryż, soczewicę, 
cukier oraz owoce. „Chodzi o to, że 
łańcuch pokarmowy nie powinien 
kończyć się przedwcześnie 
w spalarni lub koszu na śmieci, ale 
zapewniać ludziom pożywienie” - 
mówi Pinto. 

| ROTARY NA śWIEcIE

Brad Webber

Dookoła świata
Projekty Rotary realizowane na świecie

Z powodu głodu
oraz chorób 
związanych
z żywieniem, 
każdego dnia
umiera w Indiach 
3000 dzieci. 

2
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2] Kanada
Klub Rotary Chatham z New Brunswick dostarczył trochę dodatkowego ciepła poprzez przekazanie 
nowych piżam dla mieszkańców, którzy w okresie Świąt Bożego Narodzenia znajdują się w trudnej 
sytuacji. Jako punkty zbiórki, Klub pozyskał dziesięć salonów samochodowych. Dzięki tej akcji zebrano 
blisko 1 200 par piżam. Członkowie Klubu obwiesili samochody piżamami, aby zachęcić do przystąpienia 
do zbiórki. Klienci salonów oraz dilerzy samochodowi podchwycili pomysł i wypchali samochody 
piżamami, które zostały przekazane do różnych organizacji, w tym do Armii Zbawienia, First Nations 
oraz dla imigrantów z Syrii. „Serce rośnie, gdy widać że pomagamy tak wielu ludziom” -  mówiła 
pomysłodawczyni projektu, członkini Klubu Rotary, Paula Trueman.

5] Ghana
Z powodu braku elektryczności wiele 
domów w Dystrykcie Jirapa w Ghana’s 
Upper West Region pozostaje w nocy bez 
prądu. W ramach działania skierowanego 
przede wszystkim do dzieci w wieku 
szkolnym, RC Accra Ridge i RC Wa 
otrzymał grant D9102 i rozdał 100 lamp 
solarnych rodzinom w dwóch lokalnych 
społecznościach. „Poprawiając warunki 
do uczenia się po szkole, poprawiamy 
ich wyniki w nauce” mówi członek Klubu, 
Sampson Djan Amoako. Inicjatywa 
o wartości 6 700 USD, nazwana „Jedna 
lampa na rodzinę”, objęła także instalację 
dwóch słonecznych latarni na wiejskich 
placach w czerwcu 2017 roku. 

4] Republika Południowej Afryki
ZRC Dundee, wykorzystując ubrania promuje ochronę dzikiej 
przyrody. Członek Klubu, Peter Kuyler, zaprojektował T-shirty oraz 
koszulki dla rowerzystów z napisem „Zatrzymać rzeź: Walczmy 
z kłusownictwem”. Członkowie Klubu robią to, aby podnieść 
świadomość dotyczącą polowania na nosorożce, będące na 
celowniku myśliwych, którzy zbierają ich rogi. Członkowie Klubu 
ze sprzedaży koszulek zebrali około 1 000 USD. Wpływy zostały 
przekazane na poczet Programu Ochrony Nosorożców (Rhino 
Security Program of Ezemvelo KZN Wildlife), który wspiera 
działalność strażników leśnych w KwaZulu-Natal. „Głównym celem 
programu jest zapewnienie, że jedna z najstarszych populacji 
genetycznych w południowej Afryce jest zabezpieczona do celów 
hodowlanych” - mówi Kuyler.

| ROTARY NA śWIEcIE

Dęby korowe muszą 
mieć przynajmniej 
25 lat, zanim 
można z nich zebrać 
pierwszą warstwę 
kory. 

1
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3] Portugalia
Dziesiątki Rotaractorów 
z Dystryktu 1960 i 1970 
zasadziło 1500 drzew w Monte 
Barata na 1000-hektarowym 
obszarze należącym do 
Quercus, portugalskiej 
organizacji ekologicznej. Dnia 
11 marca 2017 roku grupami 
sadzono dęby korowe oraz inne 
gatunki drzew na 6-hektarowym 
terenie „zostawiając wielki 
zielony ślad, zarówno w naszym 
kraju, jak też w ruchu Rotary” 
- mówiła Inês Reis, Prezydent 
RAC São João da Madeira. Aby 
zebrać fundusze, Rotaractorzy 
sprzedali 300 zestawów „Rock 
in Rio”, zawierających bilet na 
festiwal „Rock in Rio” w Lizbonie 
oraz T-shirt. Ze sprzedaży 
festiwalowych pakietów uzyskali 
na swoją akcję ponad 4 000 
USD. 
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Zwiedzanie Toronto
Kiedy będziecie w Toronto na Między-
narodowej Konwencji Rotary 2018 od 
23 do 27 czerwca, zorganizujcie sobie 
troszkę czasu, aby zwiedzić to piękne 
miasto. Słynna Wieża Obserwacyjna 
(CN Tower) jest w nim jedną z najbar-
dziej popularnych atrakcji turystycz-
nych, przyciąga około półtora miliona 
turystów rocznie. Wieża posiada dwie 
strefy obserwacyjne oraz dwie restau-
racje, wszystko z zapierającym dech 
w piersiach widokiem. Dla śmiałków 
oferuje spacer bez przytrzymywania się 
rękoma dookoła zewnętrznej krawędzi 
swojej głównej części, która znajduje się 
na wysokości 1 168 stóp nad ziemią. 

Aby uspokoić nerwy, przespacerujcie 
się przez Targ Świętego Lawrence’a, na 
którym tysiące sprzedawców oferuje 
produkty żywieniowe oraz inne specjal-
ne towary lub do Dzielnicy Destylarni 
(Distillery District), odnowionego hi-
storycznego obszaru, który został za-
mieniony w centrum rozrywki i handlu. 

Możecie również odwiedzić neogotycki 
zamek Casa Loma. Zbudowany w 1914 
roku przez kanadyjskego multimilione-
ra ma prawie 100 urządzonych pokoi, 
sekretne przejścia oraz 5 akrów ogro-
dów. Kiedyś prywatna rezydencja, zwa-
na „House of the Hill”, obecnie muzeum 
oraz lokal gastronomiczny. 

Aby cieszyć się przyrodą, odwiedźcie 
High Park - ogromny obszar zieleni 
z wtopionymi ogrodami, wiszącymi 

koszami kwiatów, naturalnymi ścież-
kami oraz strumieniami lub popłyńcie 
promem na Wyspy Toronto (Toronto 
Islands), gdzie znajdują się łąki, lasy, la-
guny oraz piaszczyste plaże.

Muzyka dla wszystkich
Toronto posiada tętniącą życiem sce-
nerię muzyczną, obejmującą wszystkie 
typy lokalizacji, od stadionów do małych 
barów, przedstawiających każdy rodzaj 
muzyki. Kiedy będziecie w Toronto, 
znajdźcie czas, aby posłuchać muzyki na 
żywo. 

W majestatycznym Massey Hall od-
bywają się koncerty muzyki klasycz-
nej i nowoczesnej. Był on siedzibą 
Orkiestry Symfonicznej Toronto (To-
ronto Symphony Orchestra) oraz Chóru 
Mendelssohn Toronto (Toronto Men-
delssohn Choir) do roku 1982, kiedy to 
przeniósł się do nowo wybudowanego 
Roy Thomson Hall. 

28 czerwca, zaraz po Konwencji, Aretha 
Franklin ma zaplanowany występ w Sony 
Centre. Warto sprawdzić jego program.

Horseshoe Tavern jest najbardziej zna-
nym małym lokalem w mieście. Od 
otwarcia w 1947 roku wielu sławnych 
ludzi pojawiło się tam na scenie u pro-
gu swojej kariery, w tym zespół Rolling 
Stones, The Police oraz Willie Nelson. 

Miłośnicy jazzu będą chcieli odwiedzić 
Jazz Bistro, gdzie muzyka współgra 
z dobrą kuchnią oraz The Rex – wie-
lowiekowy hotel, bar oraz restaurację, 
gdzie można posłuchać jazzu i bluesa.

Zwolennicy muzyki latino zbierają się 
w Lula Lounge, aby cieszyć się brzmie-
niem salsy podczas kosztowania laty-
nowskiej kuchni fusion. Instruktorzy 
salsy oferują lekcje w piątkowe i sobot-
nie wieczory.
Randi Druzin, Rotary International
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Konwencja w Toronto 2018

Zarejestruj się na Międzynarodową Konwencję w Toronto na stronie: riconvention.org

Targ Świętego Lawrence’a
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Na Międzynarodowym Zgro-
madzeniu Rotary, które odby-
ło się w San Diego w styczniu 

2018 roku, Gubernatorzy Elekci po 
raz pierwszy mieli okazję poznać ha-
sło przewodnie prezydentury 2018-19 
„Bądź Inspiracją”. Prezydent Elekt RI, 
Barry Rassin wezwał obecnych do bu-
dowania silniejszej organizacji poprzez 
inspirowanie młodych ludzi i rozpo-
wszechnianie w ich społecznościach 
informacji o działalności Rotary. „Pro-
szę Was, abyście inspirowali swoimi 
słowami i czynami” - mówił - „robiąc 
to, co konieczne dzisiaj, aby zbudować 
silniejsze Rotary jutro, silniejsze gdy 
je zostawiamy, niż było gdy do niego 
przyszliśmy”. 
Jednym ze źródeł inspiracji, mówił Ras-
sin, była działalność Rotary na rzecz 
eliminacji polio. Opisał niesamowity 
postęp, osiągnięty przez ostatnie trzy 
dekady: w 1988 roku szacunkowo 350 
000 osób zostało sparaliżowanych przez 
wirus polio, w 2017 roku zanotowano je-
dynie 22 przypadki. „Jesteśmy w niesa-
mowicie ekscytującym momencie w pro-
gramie eliminacji polio” - powiedział 
Barry Rassin – „w punkcie, w którym 
każdy kolejny przypadek zachorowania, 
może równie dobrze być ostatnim”. 
Prezydent Elekt podkreślił, że na-
wet jeżeli zostanie ogłoszony ostatni 
przypadek zachorowania na polio, nie 
będzie to koniec pracy: „Rotarianie 
muszą nadal poświęcać się pracy przy 
szczepieniach i programach nadzoru 
chorób. Polio nie skończy się dopóki 
certyfikowana komisja nie orzeknie, 
że się skończyło – kiedy żaden wi-
rus polio nie zostanie znaleziony ani 
w rzece, ani w kanalizacji, ani w spara-
liżowanym dziecku, przez co najmniej 
trzy lata” - powiedział - “Do tego czasu 
musimy robić to wszystko, co robimy 
do tej pory”. 
W ostatnich latach Rotary skupiło się 
na podtrzymywaniu swojej działalno-
ści humanitarnej. Obecnie - podkreślił 
Rassin - Rotarianie muszą zmierzyć 
się z twardą rzeczywistością, dotyczą-
cą zanieczyszczenia i degradacji śro-
dowiska oraz zmian klimatycznych. 
Zauważył, że 80 procent jego własnego 
kraju, Bahamów jest zagrożona. Prze-
widuje się, że poziom mórz do 2100 

roku wzrośnie o 2 metry -  powiedział 
- „mój kraj zniknie w ciągu 50 lat, wraz 
z większością wysp na Karaibach oraz 
innymi miastami nadbrzeżnymi i ni-
sko położonymi obszarami na całym 
świecie znajdującymi się w odległości 
jednego metra od poziomu morza”.
Zwrócił uwagę liderów aby traktowa-
li służbę w Rotary, jako służbę cało-
ściowo. Oznacza to, że nadchodzący 
Gubernatorzy muszą być inspiracją 
nie tylko dla Klubów w swoich Dys-
tryktach, ale również dla swoich spo-
łeczności. „Chcemy, aby dobro które 
czynimy, trwało. Chcemy sprawić, aby 
świat był lepszym miejscem. Nie tylko 
tutaj, dla nas, ale wszędzie, dla każde-
go, dla pokoleń”.  Hank Sartin 

Po przemówieniu Barrego 
Rassina zapytaliśmy kilku 
Gubernatorów o ich odczucia. 

Charles Tondeur, RC Hazebrouck
-Merville, Francja (Dystrykt 1520):
Uważam, że Rotary musi być otwarte 
na nowe pomysły, a to hasło zachęca 
nas do zastanowienia się nas ideami, 
które zainspirują naszych członków. In-
spiracja to dostarczanie nowej energii.

Yoko Hattori, RC Tokyo Hiroo, 
Japonia (Dystrykt 2750): 
To hasło jest jasne i konkretne, co będzie 
przydatne i potężne dla liderów Dystryk-
tów. Barry Rassin prosi nas, abyśmy 
pomyśleli jak możemy zadbać o rodzinę 
Rotary, ale też jak inspirować poza nią. 

Malcolm Kerr, RC Cobram,
Australia (Dystrykt 9790):
Uważam, że hasło jest, cóż, inspirujące. 
Szczególnie podobało mi się, jak mó-
wił o tym, jak łączy nas morze. Musimy 
inspirować nasze Dystrykty, musimy 
inspirować nasze Kluby, musimy inspi-
rować naszych członków i musimy inspi-
rować świat poza Rotary. To piramida 
możliwości.

Jim Cupper, RC Kalamazoo, USA, 
Michigan (Dystrykt 6360):
To, co podobało mi się najbardziej, to 
nacisk Barrego Rassina na środowisko 
i to, jak będziemy łączyć je z działalno-
ścią Rotary. Bycie inspiracją jest łatwe 
dla większości z nas, którzy pracują 
w duchu naszego przesłania w Dys-
tryktach i drużynach liderów. Częścią 
inspirowania naszych Klubów będzie 
nauczenie ich jak korzystać z niesamo-
witych narzędzi, jakie oferuje Rotary.

Linda Murray, RC South Everett/
Mukilteo, USA, Washington (Dys-
trykt 5050):
To hasło jest bardzo ważne obecnie dla 
Rotary, kiedy wszyscy potrzebujemy 
inspiracji. Barry Rassin mówił o sze-
rzeniu słowa na zewnątrz więc zamie-
rzam opublikować to hasło i napisać 
o nim na Facebooku jeszcze dziś! Jego 
przesłanie na temat członkostwa jest 
bardzo ważne, skłania nas do tego by 
być otwartym na nowe pomysły”. 

Inspiruje i prowadzi
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Prezydent Elekt RI Barry Rassin
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Prezydent Elekt Barry Rassin 
o tym, gdzie Rotary było, gdzie 
ma nadzieję je  poprowadzić i jak 
organizacja głęboko zmieniła 
jego życie.

Kiedy Barry Rassin przybył do 
głównej siedziby Rotary w Evan-
ston o czwartej rano, na pierwszy 

pełen dzień pracy jako Prezydent Elekt, 
jego karta bezpieczeństwa nie działa-
ła w windzie. Zaledwie dzień wcześniej, 
w bardzo przyspieszonym trybie, zo-
stał nominowany do zastąpienia na tym 
stanowisku Sama F. Owori, który zmarł 
nieoczekiwanie w lipcu. Teraz Rassin, 
członek Rotary Club of East Nassau 
na Bahamach nie miał odpowiednich 
uprawnień do całodobowego dostępu do 
budynku. „Musiałem wyjaśnić sytuację 
ochroniarzowi, który oczywiście nie miał 
pojęcia, kim jestem” - mówił.
Niewiele jednak może go powstrzymać, 
kiedy chce coś zrobić. Po wejściu na 
osiemnaste piętro One Rotary Center, 
zamienił pięć dni wprowadzenia na 
półtorej dnia, planując Zgromadzenie 
Międzynarodowe i wymyślając swoje 
prezydenckie hasło: „Bądź inspiracją”.
„Mam taki charakter, że chcę usłyszeć 
wszystkie opcje, podjąć decyzję i przejść do 
następnej rzeczy” – mówił - „Więc przeszli-
śmy przez ten proces dość szybko.”
Zanim został Prezydentem Elektem, 
Rassin był najbardziej znany jako lider 
Rotary w zakresie pomocy i odbudowy 
po trzęsieniu ziemi na Haiti, w 2010 
roku, które obejmowało 105 oddziel-
nych projektów, finansowanych przez 
Rotarian. „Miałem arkusz kalkulacyjny 
zawierający 132 strony i każdy szczegół 
każdego projektu” - mówi. „Ludzie pa-
trzyli na to i mówili:” Jak Ty to robisz? 
„A mi się podobało.”

Umiejętności przywódcze Rassina 
sprawdzały się dobrze kiedy pracował 
jako administrator szpitala. Pierwszy 
członek American College of Healthca-
re Executives na Bahamach,  po 37 
latach pracy, jako prezes Doctors Ho-
spital Health System, gdzie nadal służy 
jako doradca, niedawno przeszedł na 
emeryturę. 
Rassin jest Rotarianinem od 1980 roku 
i za swoją pracę otrzymał najwyższą 
nagrodę „Rotary Service Above Self 
Award”. On i jego żona, Esther, są 
głównymi darczyńcami i dobroczyńca-
mi Fundacji Rotary.

Redaktor naczelny John Rezek i pisar-
ka Diana Schoberg rozmawiali z Rassi-
nem w jego biurze w Evanston w paź-
dzierniku, krótko po sesji zdjęciowej 
w lokalnej kawiarni. W czasie sesji 
odbywało się zarezerwowane wcześniej 
przyjęcie urodzinowe, ale uczestnikom 
zabawy to nie przeszkadzało. („On jest 
materiałem na gwiazdę filmową” - wy-
szeptał jeden z nich.) Później Rassin 
żartował na temat sesji zdjęciowej: „To 
było jak pójście do dentysty”.

THE ROTARIAN: Rotary nie jest 
organizacją zajmującą się katastrofa-
mi. Czy jako ktoś, kto mieszka blisko 
najpoważniejszych klęsk dzisiejszego 
świata uważasz, że trzeba wprowadzić 
jakieś zmiany?
BARRY RASSIN: Tak, Rotary Inter-
national nie jest organizacją humani-
tarną, ale chciałbym, aby była znacznie 
lepszym komunikatorem i katalizato-
rem między obszarami dotkniętymi klę-
ską, a potencjalnymi dobroczyńcami. 
Rotarianie na całym świecie słyszą o ka-
tastrofie i chcą pomóc. Potrzebujemy 
lepszego sposobu, aby poinformować 
ich jak właściwie to zrobić. Nie jest do-
brze sprawdzić co mamy i darować nie-
zależnie od potrzeb, ponieważ mogą być 
one zupełnie inne. Najpierw musimy 
wysłuchać ludzi z obszaru klęski. Ich 
potrzeby mogą się zmieniać codziennie, 
więc komunikacja jest naprawdę ważna. 
Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej 
uaktualnianych bieżąco informacji na 
naszej stronie internetowej o każdym 
problemie, jaki się pojawi.
Nasza Rotarian Action Group skupiona 
jest na pomocy w przypadku katastrof. 
Ta grupa ma świetną okazję pracować 
z załogą Rotary International. Może-

W poszukiwaniu wizji
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my reagować szybciej. Pierwszą rzeczą, 
którą musimy zrobić jest podjęcie ini-
cjatywy poprzez pytanie „Czy wszystko 
w porządku? Jesteśmy tutaj, martwimy 
się, co możemy zrobić, aby Ci pomóc?” 
Te słowa wystarczą aby ludzie w danym 
regionie czuli się mniej osamotnieni. 
Następnie możemy doradzić im, jak, za 
pośrednictwem organizacji, z którymi 
już współpracujemy, uzyskać natych-
miastową pomoc, której my akurat nie 
możemy zapewnić.

Czy Rotary polega na Klubach, 
aby zdobyć te informacje?

Kluby i Dystrykty są najbliżej potrzeb. 
Wiedzą, co się dzieje. Muszą dowie-
dzieć się, kto, kiedy i jak ma skontak-
tować się z kimś z Rotary International 
w celu uzyskania pomocy. Musimy za-
pewnić ten kontakt. Na tym polega pra-
ca Rotary International.
Jeśli mieszkasz w miejscu katastrofy, 
będziesz chciał natychmiast pomóc, 
ponieważ cierpią Twoi przyjaciele. To 
naturalne. Rolą Rotary jest zapewnić 
kolejny etap – pomoc na dłuższą metę. 
Minęło osiem lat od trzęsienia ziemi 
na Haiti, a Rotary International nadal 
tam jest. Wiele innych organizacji za-
pewnia natychmiastową pomoc, a po-
tem już ich nie ma. My zostajemy na 
dłużej. Rotarianie mieszkający na miej-
scu, będą chcieli przywrócić swoją spo-
łeczność do poprzedniego stanu. Naszą 
rolą jest im w tym pomóc. Niekoniecz-
nie zapewniając fundusze, ale dobrymi 
radami  i empatią.

Chcesz, aby Rotary miało wpływ 
na transformacje. Jak mamy lo-
kować nasze zasoby aby tak było?
Można też robić małe projekty - nie 
zrozum mnie źle. Zawsze będziemy je 
realizować. Ale chciałbym, aby każ-
dy Klub pomyślał o przynajmniej jed-
nym większym projekcie, który mógł-
by wpłynąć na zmianę życia ludzi. Nie 
musi kosztować dużo. Zawsze daję za 
przykład jeepa, który dostarczyliśmy 
na Haiti. Za 60 000 lub 70 000 USD, 
daliśmy  różowego jeepa grupom po-
łożnych, które wyjeżdżają do społecz-
ności i zapewniają opiekę prenatalną 
matkom, które nie dostałyby jej żaden 
w inny sposób. Śmiertelność gwałtow-
nie spadła. To jest transformacja.
Fundacja Rotary od dłuższego czasu 
mówi o zrównoważonym rozwoju. Aby 
tak było -  aby dobro, które czynimy 

trwało – powinniście być transforma-
cyjni, tak aby wpasować się w dzia-
łalność Fundacji i globalnych dotacji. 
Dystrykty mogą obserwować granty 
dystryktalne i robić to samo u siebie. 
Mamy zasoby. Musimy po prostu my-
śleć trochę inaczej.

Czy projekt odbudowy na Haiti 
miał pozytywny wpływ na Rotary?
Jeśli udasz się do niektórych części Ha-
iti z kołem rotariańskim, podziękują Ci, 
ponieważ wiedzą, co zrobili Rotarianie. 
Rotary zapewniło im jedzenie, wodę, 
szkołę dla ich dzieci. Jeżeli mówimy 
o transformacji, jednym z projektów, 
nad którym pracujemy, jest zapewnie-
nie wody pitnej całemu Haiti. Premier 
jest Rotarianinem i byłym Prezydentem 
swojego Klubu. Pracuje z nami i ma or-
ganizację rządową, która będzie współ-
pracować bezpośrednio z nami. To jest 
ponad wszelką globalną dotacją, ale mo-
żemy to zaplanować i dowiedzieć się, jak 
to zrobić stopniowo. Jestem pewien, że 
Dystrykty i Kluby z całego świata chcia-
łyby być częścią tego planu. To trans-
formacja. To ten rodzaj działalności, 
która może zmienić region na lepsze na 
zawsze.

Jakie inne cele chcesz osiągnąć 
w czasie swojej kadencji?
Istnieje pewien rozdźwięk między tym, 
co robimy w Rotary International - a ro-
bimy naprawdę dobrze - i tym, co robią 
Kluby Rotary. Chciałbym wypełnić tę 
lukę. Jednym z naszych strategicznych 
priorytetów jest wzmacnianie Klubów, 
poprzez temat członkostwa oraz dota-
cji dla Fundacji. Nie docieramy teraz 
do Klubów, aby przekonać ich, dlacze-
go musimy zrobić pewne z tych rzeczy, 
więc niektóre ich nie robią. 
Chcę poznać sposoby zakładania nowych 
Klubów Rotary. Istnieje wiele Klubów. 
Cały czas mówimy im: „Musicie zdoby-
wać nowych członków.” Ale ich kultura 
klubowa może nie być atrakcyjna dla in-
nych ludzi. W porządku - powinni cieszyć 
się swoim Klubem, ale też założyć kolej-
ny obok. Pracujemy nad tym, aby wszy-
scy wiedzieli, że Kluby Rotaract mogą 
zakładać Kluby Rotary. Musimy powie-
dzieć Rotaractorom, że, gdy skończą 30 
lat, mogą założyć Klub Rotary, w którym 
poczują się komfortowo.Rotaract jest na-
szą tajną bronią i musimy poświęcić czas 
na opracowanie innych sposobów na 
przejście z Rotaract do Rotary. 
Musimy się poprawić w temacie me-

diów społecznościowych. Kiedy pa-
trzysz na naszą ilość w porównaniu 
z celebrytami, jesteśmy niczym. Po-
trzebujemy Rotarian i Rotaractorów, 
aby uzyskać dostęp do mediów spo-
łecznościowych i wykorzystać go do po-
prawy naszego publicznego wizerunku. 
Jest i druga część: nie wierzę, że nasze 
społeczności rozumieją czym jest Rota-
ry. Chcę obchodzić dni Rotary, aby Klu-
by i Dystrykty mogły dotrzeć do swoich 
społeczności i porozmawiać o Rotary - 
co robimy i dlaczego to robimy.
Chcę, aby Kluby miały programy roz-
woju liderów dla swoich członków. 
Nowa wizja Rotary mówi: „Razem wi-
dzimy świat, w którym ludzie jednoczą 
się i podejmują działania, aby trwale 
zmieniać cały świat, nasze społeczności 
i nas samych.”  Jest to świetna okazja, 
aby przypomnieć wszystkim, że jako 
członkowie Klubów Rotary jesteśmy 
też tutaj dla osobistego rozwoju. Mło-
dzi ludzie szukają sposobów na dojrze-
wanie i rozwój, co daje im kolejny po-
wód do przyłączenia się do Rotary. To 
są kluczowe sprawy, z którymi chcę się 
uporać.

Wspominałeś o nowej wizji Rota-
ry. Mamy już motto: Service Abo-
ve Self. Co roku mamy prezydenc-
kie tematy przewodnie. Dlaczego 
potrzebujemy jeszcze stanowiska 
w sprawie naszej wizji? 
Takie stanowisko pozwala nam powie-
dzieć światu, jaka jest nasza wartość 
na dłuższą metę. Pomaga Rotarianom 
i nie-Rotarianom zrozumieć, jaki jest 
nasz cel, jeśli chodzi o ulepszanie świa-
ta. To stanowisko pochodzi od Rota-
rian, którzy proponowali każdą frazę. 
Rezultat końcowy pokazuje naszą wizję 
przyszłości i drogę do jej osiągnięcia.

Kluby Rotary i Rotaract na Kara-
ibach są ze sobą związane. Jak to 
możliwe?
Mój Klub jest tego przykładem. Kiedy 
Rotaractorzy odwiedzają nasz Klub, nie 
są gośćmi dnia. Meldują się jako człon-
kowie. Od razu czują, że są częścią nas. 
To jest ważne. Dbamy także o to, aby 
Rotarianin z naszego Klubu zawsze jeź-
dził na spotkania Rotaract, więc zawsze 
jest kontakt. Tak dzieje się przez ostat-
nie dwa lata. Wierzę, że mamy 100% 
przejścia z Rotaract do Rotary. Przy-
jeżdżają i dołączają do naszego Klubu, 
ponieważ nas znają. Musimy utrzymać 
to połączenie.
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Czego nauczyłeś się od Rotarac-
torów?
Rotaractorzy są energiczni i pełni pa-
sji. Chcą czynić dobro i naprawdę lubią 
ze sobą pracować. Problem polega na 
tym, że trudno im jest przejść do Klu-
bu, który ma zupełnie inną atmosferę, 
nie ma energii, czasem nie wie nawet, 
jak korzystać z mediów społecznościo-
wych. Rotaractorzy to Rotary przyszło-

ści i musimy pomóc im tam dotrzeć. 
Czego będą chcieli w Klubie, gdy będą 
mieli 40 lat? Musimy im w tym pomóc.

Wyobrażasz sobie swoje życie bez 
Rotary?
Wow! Szczerze mówiąc to bardzo 
trudne. Wkładam serce i duszę w Ro-
tary od 37 lat i bez tego nie miałbym 
przyjaciół, ani możliwości robienia 

niektórych rzeczy. Zawsze podaję 
przykład mojego pierwszego przemó-
wienia. Trzymałem się pulpitu czyta-
jąc przemówienie, które napisałem, 
a kiedy dotarłem do końca pierwszej 
strony, byłem tak zdenerwowany, że 
nie mogłem przewrócić kartki. Ale mój 
Klub prosił mnie, bym mówił, więc ro-
biłem to i teraz przemawiam publicz-
nie z pewnością siebie. Nie byłoby to 
możliwe bez Rotary. 

Jak zaczynasz przemówienie?
Ważne jest, aby dowiedzieć się kto jest 
na widowni. Chcesz połączyć się z nią 
w taki czy inny sposób, mówiąc „dzię-
kuję” lub „miło tutaj być” lub rozpo-
znając konkretną osobę. Ilekroć wygła-
szam przemówienie, chcę uczynić je tak 
osobistym, jak tylko potrafię.

Jeżeli mógłbyś zmienić w Rotary 
jedną rzecz, co by to było?
Jednym z wyzwań w Rotary jest nasza 
Rada Legislacyjna. (Council on Legi-
slation). Spotykamy się co trzy lata, 
aby rozważać zmianę strategii zarzą-
dzania Rotary, ale osiągnięcie tego celu 
zajmuje więcej - cztery i pół do pięciu 
lat, ze względu na terminy składania 
wniosków legislacyjnych. Świat zmie-
nia się o wiele za szybko. Potrzebuje-
my sposobu na szybsze podejmowanie 
ważnych decyzji, które mają wpływ na 
organizację. Nasza Rada Legislacyjna 
musi zrozumieć, że być może nadszedł 
czas, aby dokonać zmian. Chciałbym, 
aby została zrestrukturyzowana. Jed-
nym ze sposobów byłoby prowadzenie 
spotkań co roku, drogą elektroniczną. 
Byłoby to wyzwanie, ponieważ trud-
no jest prowadzić dynamiczną debatę 
w internecie, ale myślę, że Rotary jest 
na tyle sprytne, aby to rozwiązać.

Czy jest jakaś tradycja Rotary, 
której nigdy nie chciałbyś się po-
zbywać?
Nigdy nie pozbyłbym się naszego Te-
stu Czterech Pytań. Nigdy nie pozbył-
bym się służby zawodowej. Niektóre 
zwyczaje obecne na cotygodniowych 
spotkaniach klubowych mogłyby się 
skończyć. Nie wydaje mi się, aby była 
konieczność zachowywania się tak for-
malnie na spotkaniach Klubów. Ale 
kiedy patrzę na podstawowe wartości, 
etykę czy klasyfikacje, są to rzeczy, 
które muszą pozostać z nami. To jest 
to kim jesteśmy i co nas wyróżnia, mu-
simy to doceniać i rozwijać te zasady.
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| Autor: Iulia Mendel,
Producent:  Monika Łozińska |

Pod emocjonalnymi bliznami 
życia w ukraińskiej strefie wo-
jennej, Mykyta Berlet błyska tą 

samą niesfornością co każdy 12-letni 
chłopiec wyjeżdżający na kolonię.
Chce się śmiać, żartować i robić psi-
kusy w czasie ostatniej nocy na kolo-
nii. „Obrzucimy wszystkich pastą do 
zębów” – mówi podekscytowany.
Mykyta i 25 innych ukraińskich dzieci 
udających się do uzdrowiska w Zako-
panem (południe Polski) jest natural-
nie nastawionych na zabawę. Ale ich 
dwutygodniowy wypoczynek, zorga-
nizowany przez członków Rotary, ma 
wyższy cel: pomóc dzieciom poradzić 
sobie z traumą wojenną, którą mogą 
napotkać po powrocie do domu.
Każde z dzieci posiada w swojej bliskiej 
rodzinie kogoś zabitego lub zranionego 
podczas walk na Ukrainie. Psychologo-
wie prowadzą specjalny program, który 
łączy wypoczynek z terapią.
Olga Zmiyivska, członek Rotary Club 

of Kharkiv Multinational na Ukrainie, 
przywiozła dzieci do obozu i potwier-
dza, że była świadkiem jego dobrego 
wpływu.
„Po podróży chętniej nawiązują kon-
takt i otwierają serca” – powiedziała.

Wojna weszła do ich domów
Tysiące ludzi zginęło, a miliony zostały 
wysiedlone podczas walk między pro-
rosyjskimi rebeliantami a ukraińskimi 
wojskami we wschodniej Ukrainie.
Dorastając w cieniu tego, prawie czte-
roletniego konfliktu, większość dzieci 
nie pamięta życia bez wojny. Opowia-
dają nierealistyczne historie o bitwach 

i milczą o prawdziwych okropnościach. 
Niektórzy są ostrożni i bardzo czujni. 
Innych dręczą bezsenne noce i koszma-
ry. Kilkoro dzieci jest wycofanych i za-
mkniętych w sobie.
W spokojnej okolicy Zakopanego, po-
łożonego w malowniczych Tatrach, 
członkowie Rotary umożliwili dzieciom 
terapię. Mali wczasowicze śpią w uro-
kliwie położonym pensjonacie u pod-
nóża góry Harenda.
Program „Zdrowie Dzieci Ukrainy” 
obejmuje tradycyjne zajęcia obozowe 
i wycieczki terenowe oraz wsparcie ze 
strony specjalistów (lekarza pediatry, 
psychoterapeutów). W ciągu ostatnich 

Lecząc 
powojenne

blizny
26 ukraińskich 
dzieci, które 
doświadczyły 
traumatycznych 
przeżyć, dzięki 
odpoczynkowi 
w polskich górach,
na rotariańskim obozie 
miało szansę znowu 
stać się dziećmi.

Ivan Bezruchak i Tymofii Zolotarov
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czterech lat w tych wyjazdach uczestni-
czyła ponad setka dzieci.
Tegoroczni młodzi wczasowicze odwie-
dzili górską wioskę, aby poznać lokalne 
tradycje, zwiedzili zabytkowy Kraków, 
obejrzeli zamki, kopalnie soli i gorące 
źródła południowej Polski.
Yuriy Paschalin i Vlad Tsepun, dwoje 
dwunastolatków, zostało bliskimi przy-
jaciółmi po tym, jak ich ojcowie zostali 
zabici przez snajperów. Wycieczki w te-
ren pomogły obu chłopcom zrelakso-
wać się i zacząć zachowywać jak typo-
we, ciekawskie dzieci.
„Ten program pozwala im pozostać 
dziećmi i żyć dzięcięcymi emocjami”, 
mówi psycholog i arteterapeutka Olha 
Hrytsenko. „Będą obserwować i wchła-
niać inną kulturę, postawę i język, będą 
mogli porównywać i wyciągać wnioski 
na temat tego, co jest dobre, a co złe. 
Pomoże to im się odnaleźć.”

Łamiąc ich milczenie
Pytane o swoje rodziny, dzieci czę-
sto mówią o rodzicach, rodzeństwie, 
dziadkach, a nawet o zwierzętach do-

Fot. Monika Łozińska, Rotary International

Daria Lebkovska

Andriej Tymkov

Anastazja Filonenko

Dmytro Tkachuk
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mowych. Chwilę potem zmienia się ich 
wygląd. Z oczu znika błysk dziecięcej 
zabawy. Zamiast tego pojawia się ból 
i zapada cisza. Podobnie jak wiele dzie-
ci, 11-letni Dima Tkachuk nie chce mó-
wić o śmierci swojego taty. Mówienie 
o niej czyni ją zbyt prawdziwą.
Jego ojciec zginął w strefie konfliktu 
zbrojnego. Matka Dimy również służy 
w ukraińskiej armii i została wysłana na 
ten sam obszar, w którym zginął ojciec.
Dima jednak pozwolił nam ujrzeć frag-
ment stresu związanego z jego rodziną. 
Wyjaśnił, że odkąd matka ich opuściła, 
by dołączyć do walki, jego 18-letni brat 
zaczął palić papierosy i pić alkohol.
„Czasami robi się rzeczy, z których nie 
można być dumnym” – powiedział 
Dima.
Psychologowie i pracownicy obozu wie-
dzą, że nie należy naciskać na dzieci, 
aby się otworzyły. Zamiast tego budują 
zaufanie poprzez gry grupowe, zajęcia 
na świeżym powietrzu, arteterapię i in-
dywidualne zajęcia z psychologami.
Dzieci są bardziej podatne na traumę 
wojny, która często powoduje u nich 
wycofanie, twierdzą eksperci. Ponow-
ne nawiązywanie więzi emocjonalnych 
ma kluczowe znaczenie dla terapii. Jak 
wynika z badań, w przypadku pozosta-
wienia bez leczenia, izolowane dzieci 
częściej doświadczają przemocy domo-
wej, uzależnień i utraty pracy w póź-
niejszym życiu.
Kiedy nadchodzi przełom, terapeuci 
słuchają, lub po prostu siedzą cicho, 
gdy płyną łzy.

„Przetrwanie straty zawsze trwa długo. 
Ten czas jest potrzebny do uruchomie-
nia procesów, które nazywamy „pracą 
z żalem” – mówi Hrytsenko. – „Osoba 
zawsze pamięta utratę kogoś, kogo ko-
chała. Zadaniem jest nie zapomnieć, 
ale znaleźć istotę tej straty i nauczyć 
się, jak być szczęśliwym po tym”.

Marzenia i wiara
Przebywająca w zakopiańskim obozie 
12 letnia Valerie Tkachuk z Dnipro na 
Ukrainie, bardzo zwlekała z zaufaniem. 
Jej odpowiedzi były często krótkie 
i ostre.
Jej ojciec został ranny w walce, podczas 
gdy jej ciężarna matka była w domu, 
opiekując się rodziną. Valerie skurczyła 
się w sobie, przestała komunikować się 
z rówieśnikami i zaczęła spać w śpiwo-
rze ojca na balkonie.
„Ten rok był najtrudniejszym rokiem 
w moim życiu” – mówi Valerie.
Aby na jej twarzy pojawił się, potrzebny 
do zrobienia zdjęcia, uśmiech, popro-
szono ją, aby zamknęła oczy i przywo-
łała najprzyjemniejsze wspomnienie 
z obozu. 
Gdy miała zamknięte oczy, zaczęła pła-
kać i otworzyła się w taki sposób, jakie-
go wcześniej nie widziano na obozie.
„Jestem zaniepokojona moim tatą, po-
nieważ jest zestresowany, a nie wolno 
mu się stresować, bo może mieć atak 
serca”- powiedziała Valerie.
Dziewczynka marzy o podążaniu ścież-
ką ojca i zostaniu oficerem wojskowym.
Jak podkreślają eksperci – wojsko 

przyciąga wiele dzieci, które dora-
stają wraz z wojną. Ich wrażliwość, 
poczucie bezradności i brak zaufania 
sprawiają, że silny wizerunek żołnie-
rza jest atrakcyjny.
Dima rozpoczyna karierę w armii. 
9-letni Sasha Kruglikov, którego ojciec 
zginął w konflikcie, uważa się za żołnie-
rza. Lubi zapasy i karate i powiedział, 
że chce bronić swojego kraju, kiedy do-
rośnie.

Miejsce przyjazne dla dzieci
Na początku 2014 roku, kiedy rozpo-
czął się konflikt na Ukrainie, członko-
wie Rotary postanowili pomóc.
„Pomyśleliśmy, dlaczego nie zorgani-
zować wakacji dla dzieci, których dzie-
ciństwo zostało dotknięte przez wojnę” 
– mówi Ryszard Łuczyn, członek Rota-
ry Club Zamość Ordynacki i Przewod-
niczący Komitetu ICC Polska-Ukraina. 
Koordynował on wakacje dla dzieci, 
a w ich organizację aktywnie włączyła 
się PDG Barbara Pawlisz z RC Sopot 
International. Komitety Międzykrajo-
we Rotary to sieć klubów Rotary w co 
najmniej dwóch krajach, które często 
współpracują ze sobą we wspólnych 
projektach lub w celu wspierania po-
koju pomiędzy mieszkańcami krajów 
znajdujących się w konflikcie. W Komi-
tecie Polsko-Ukraińskim uczestniczą 
kluby z Polski i z Ukrainy.
Projekt „Zdrowie Dzieci Ukrainy” roz-
począł się w 2014 roku . Dzieci w wie-
ku od 8 do 17 lat pochodziły z różnych 
stron Ukrainy. Z powodu różnicy wie-

Yurij Paskhalin
i Vladyslav Tsepun

Vladyslava Diachuk
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ku nie zawsze znajdowały wspólne 
zainteresowania. Ich wojenna trauma 
była świeża, mimo to dobrze czuły się 
w Polsce.
Członkowie Rotary uznali, że pewne 
uregulowania są konieczne, ale nie 
zniechęcali się. Od czasu zorganizo-
wania pierwszego obozu organizatorzy 
zawęzili przedział wiekowy dla obozo-
wiczów od 8 do 13 lat. Liczba polskich 
klubów Rotary, które wspierają projekt 
wzrosła ponad dwukrotnie.
Dystrykt Rotary 2231 w Polsce zebrał 
pieniądze na pokrycie kosztów podróży 
i zakwaterowania dzieci i ich opieku-
nów. Projekt przyciągnął także wspar-
cie ze strony klubów w Szwecji i na 
Słowacji. Kluby Ukraińskie brały udział 
w selekcji uczestników ze wszystkich 
regionów kraju. RC Użgorod uczest-
niczył również finansowo, a RC Lwów 
Leopolis w tym roku przyjmował dzieci 
we Lwowie w czasie ich podróży do Za-
kopanego i z powrotem.
„W małych miasteczkach i wioskach 
bardzo trudno jest znaleźć chore dzieci. 
Poprosiliśmy więc wszystkie ukraiń-
skie kluby Rotary, aby nam pomogły” - 
mówi Anna Kaczmarczyk, członek Ro-
tary Club Zamość Ordynacki. – „Teraz 
mamy dzieci nie tylko z dużych miast, 
ale także z odległych zakątków kraju.”

Czy to działa?
Zmiany jakie zachodzą w dzieciach są 
oczywiste, mówią członkowie Rotary.
Anna Kaczmarczyk jest pierwszą oso-
bą, która poznała dzieci we Lwowie na 
Ukrainie, kiedy rozpoczynały podróż 

Fot. Monika Łozińska, Rotary International

Viktoriia Babich
i Khrystyna Treban

Valeriia Salohub

Mykhailo
i Oleksandr
Kruhlikov

Mykhailo
i Zakharii
Mazunov

Valeriia Tkachuk
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do Polski. Czasami czuło się niepokój, 
który może powodować drażliwość 
i agresję, ale po programie, kiedy dzieci 
wracają, są zrelaksowane, uśmiechnię-
te, pełne nowej pewności siebie.
„Kontynuujemy ten program, ponie-
waż wiemy, jak dzieci reagują, jak się 
zmieniają, stają się bardziej otwarte na 
świat i patrzą na świat tak jak dzieci po-
winny” – mówi Kaczmarczyk. – „Woj-
na odbiera im dzieciństwo, ale wciąż 
mają swoje dziecięce marzenia.”

Po powrocie do domu, dzieci wysyła-
ją listy i zdjęcia o swoich doświadcze-
niach obozowych do organizatorów 
programu i członków Rotary.
Narysowały portrety, kolorowe krajo-
brazy, zamki, królów i królowe, które 
w nich żyją i smoki. Czasami piszą listy 
o tym, co zaobserwowali. Jedna dziew-
czynka podziwiała czyste ulice i przyja-
znych ludzi.
Niezależnie od tego, czy są to magiczne 
opowieści, czy praktyczne obserwacje, 

niosą ze sobą ciepłe wspomnienia.
Dzieci, które doświadczają przemocy, 
same mogą być podatne na przemoc; 
ten program pokazuje im inną ścieżkę.
„Po takich traumach, jak katastrofy sa-
mochodowe, klęski żywiołowe, wojny, 
ludzie często idą na dwie skrajności: 
albo przestają się bać wszystkiego, albo 
zaczynają się bać wszystkiego. Myślę, 
że te dzieci będą należeć do tej pierw-
szej kategorii.”- powiedziała psycholog 
Hrytsenko. 

Mieliśmy cichą nadzieję że wojna na 
Ukrainie się skończy, jest jednak ina-
czej. Walki trwają nadal, wciąż giną 
ludzie. Kolejne rodziny tracą bliskich 
a dzieci ojców.
Wakacje te nabrały międzynarodo-
wego zainteresowania w świecie rota-
riańskim. Możemy być z tego dumni. 
W tym roku pobyt dzieci planujemy 
w miesiącach lipiec i sierpień.
Prosimy o składanie pisemnych de-
klaracji z podaniem kwot na adres 
mailowy Komitetu ICC Polska – 
Ukraina: ICC_polska_ukraina@ro-
tary.org.pl
Kluby, które już deklarowały chęć 
wsparcia finansowego środki mogą 
przekazywać na konto: 35 1240 2816 
1111 0010 6796 9947 z dopiskiem 
„Zdrowie Dzieci Ukrainy”. Wszel-
kich dodatkowych informacji udzieli 
przewodniczący Komitetu Ryszard 
Łuczyn tel: 785 101 102, e-mail: ICC_
polska_ukraina@rotary.org.pl lub 
r.luczyn@rotary.org.pl”
Z rotariańskim pozdrowieniem
Ryszard Łuczyn,
RC Zamość Ordynacki

Poniżej lista Klubów naszego Dys-
tryktu, które od samego początku 
wspierały finansowo Projekt „Waka-
cje dla dzieci z Ukrainy”. Wszystkim 
bardzo dziękujemy.
 
DOLNY ŚLĄSK ZIEMIA LUBUSKA
RC JELENIA GÓRA
RC JELENIA GÓRA CIEPLICE
RC KARPACZ KARKONOSZE

RC WROCŁAW
RC WROCŁAW CENTRUM
RC POLANICA ZDRÓJ
 
KUJAWY I POMORZE
POŁUDNIOWE
RC BYDGOSZCZ
RC TORUŃ
RC BYDGOSZCZ BRDA
RC GRUDZIĄDZ
RC INOWROCŁAW
RC MŁYNIEC DRUGI
 
LUBELSZCZYZNA
RC CHEŁM
RC LUBLIN
RC LUBLIN CENTRUM
RC STARE MIASTO
RC PUŁAWY
RC ZAMOŚĆ
RC JANÓW LUBELSKI
 
ŁÓDZKIE – ŚWIĘTOKRZYSKIE
RC ŁÓDŹ
RC ŁÓDŹ CENTRUM
RC ŁÓDŹ CZTERY KULTURY
RC KIELCE
 
MAŁOPOLSKA – GÓRNY ŚLĄSK
RC KATOWICE
RC KRAKÓW WANDA
RC KRAKÓW WAWEL
RC KRAKÓW WYSPIAŃSKI
RC KRAKÓW ZAMEK NIEPOŁOMICE
 
MAZOWSZE I PODLASIE
RC WARSZAWA
RC WARSZAWA BELWEDER
RC WARSZAWA CITY

RC WARSZAWA FRYDERYK CHOPIN
RC WARSZAWA JÓZEFÓW
RC WARSZAWA SOBIESKI
RC WARSZAWA WILANÓW
RC WARSZAWA GOETHE
RC WARSZAWA KONSTANCIN
 
PODKARPACIE
RC JAROSŁAW
RC RZESZÓW
 
POMORZE ZACHODNIE
RC GORZÓW WIELKOPOLSKI
RC KOŁOBRZEG
RC KOSZALIN
RC SZCZECIN INTERNATIONAL
RC ŚWINOUJŚCIE
 
POMORZE, WARMIA I MAZURY
RC GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT
RC GDYNIA
RC GIŻYCKO
RC OLSZTYN
RC SŁUPSK
RC SOPOT INTERNATIONAL
RC GDYNIA ORŁOWO
RC GDAŃSK CENTRUM
RC BARTOSZYCE
RC OLSZTYN VARMIA
RC ELBLĄG CENTRUM
 
WIELKOPOLSKA
RC POZNAŃ
RC POZNAŃ STARÓWKA
RC WOLSZTYN
RC POZNAŃ PUSZCZYKOWO
RC GORZÓW WIELKOPOLSKI
RC SZAMOTUŁY
RC ZIELONA GÓRA

Komunikat od Przewodniczącego Komitetu
ICC Polska-Ukraina Ryszarda Łuczyna
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| Ilona Nowacka
RC Elbląg Centrum|

Kolejne Seminarium dla Prezyden-
tów i Sekretarzy Elektów za nami. 
W dniach 9-10 marca 2018 roku, 

sale konferencyjne Hotelu Novotel Air-
port w Warszawie zapełniły się Rotaria-
nami, którzy przyjechali z całej Polski.
W piątek odbyło się Walne Zgroma-
dzenie, najpierw druga część zaległego, 
a następnie właściwe, mające na celu 
poddanie pod głosowania uchwał doty-
czących nadchodzącej kadencji. Podczas 
spotkania przyjęto m.in. przyszłoroczny 
budżet oraz zatwierdzono skład nowego 
Zarządu.
Na sobotę zaplanowane były tema-
tyczne panele dyskusyjne w grupach. 
Na początek w dobry nastrój wprowa-
dził nas wokalista Michał Sołtan, czło-
nek RC Warszawa Żoliborz, zabierając 
wszystkich w świat swojej energetycz-
nej muzyki.
Szkolenie rozpoczęła wspólna sesja ple-
narna, na której wysłuchaliśmy wystąpie-
nia PDG Piotra Wygnańczuka, następnie 
kolega klubowy Gubernatora Elekta, 
Radosław Kubaś, zgodnie ze zwyczajem, 
przedstawił jego sylwetkę. Miłym akcen-
tem była wypowiedź, zwracającego się 
bezpośrednio do uczestników PETS Pre-
zydenta Elekta Rotary International, Bar-
ry’ego Rassin’a. Dzięki krótkiemu filmiko-

wi, jaki nagrał DGE Łukasz Grochowski, 
wysłuchaliśmy jego rad oraz poznaliśmy 
hasło przewodnie nadchodzącej kadencji 
– Bądź Inspiracją.
- Chciałbym aby każdy z Was miał swoją 
historię jak można być dla kogoś inspi-
racją – mówił DGE Łukasz Grochowski 
– dla siebie samego również.
Gubernator Elekt przedstawił swoich 
Regionalnych Przedstawicieli, doradców 
w poszczególnych Komitetach oraz w po-
zostałych obszarach działania Dystryktu.
Gubernator Nominat Małgorzata Woj-
tas omówiła trzy obszary działania Ro-
tary, a PDG Barbara Pawlisz zachęcała 
do nawiązywania współpracy między-
narodowej, przedstawiając możliwości, 
jakie w tym obszarze daje Rotary.
W kolejnym wystąpieniu, PDG Janusz 
Potępa opowiedział o Fundacji, Rota-
ry, a Mark Krawczyński o zbliżającej się 
wielkimi krokami Konwencji w Toronto.
Mieliśmy też okazję poznać amerykań-
skiego studenta wymiany długotermi-
nowej Nevin’a Schuring’a, który opo-
wiedział o tym dlaczego wybrał nasz 
kraj oraz o swoich wrażeniach z pobytu 
w Polsce.
Po części wspólnej przyszedł czas na 
warsztaty w podgrupach – podzieleni 
na 4 grupy Rotarianie rozeszli się do sal 
i rozpoczęli panele dyskusyjne.
W grupach m.in. Rotaractorzy przedsta-
wili swoje pomysły na aktywną współ-

pracę z Klubami Rotary, zachęcając też 
do wysyłania młodzieży na obozy wy-
miany. Marek Łatko omówił komunika-
cję internetową oraz zwrócił uwagę na 
konieczność aktualizacji danych klubo-
wych na stronach internetowych.
Małgorzata Wojtas pokazała jak po-
winno wyglądać logo rotariańskie oraz 
zachęciła do wykorzystywania po-
wszechnie dostępnych mediów społecz-
nościowych, jako narzędzia do tworze-
nia wizerunku Rotary.
Jarosław Majkowski z RC Giżycko, jako 
przewodniczący Komitetu ds. Grup Za-
interesowań Rotary, opowiedział o tych 
już istniejących, omówił plany powsta-
nia nowych, a także zachęcił do przed-
stawiania pomysłów na kolejne.
Mieczysław Maciążek oraz Janusz Po-
tępa opowiedzieli o Fundacji Rotary, 
przedstawili korzyści płynące z uczest-
nictwa we wspólnych grantach oraz 
omówili etapy ich realizacji.
Po zakończeniu części warsztatowej, 
podczas drugiej wspólnej sesji plenar-
nej, Dystryktalna Przedstawicielka Ro-
taractu (DRR) Elekt Anna Grzywacz, 
przedstawiła prezentację na jego temat, 
ponownie zachęcając Kluby Rotary do 
aktywniejszego włączania Rotaractorów 
we wspólne akcje rotariańskie.
Po drugiej sesji plenarnej, wszyscy, 
zmotywowani do działania, rozjechali 
się do domów.

Walne Zgromadzenie 
i Szkolenia PETS w Warszawie
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Sesja plenarna PETS
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O wartościach Rotary, cechach 
jakie powinni posiadać Rotaria-
nie, a także o planach na przy-
szłą kadencję z DGE Łukaszem 
Grochowskim rozmawiała Do-
rota Wcisła.

Rotary niesie za sobą wiele war-
tości. Które z nich są najbardziej 
istotne?
Z wartościami jest tak, że z definicji 
wszystkie są ważne, ale jeśli miałbym 
wybrać trzy mi najbliższe to: bezintere-
sowność, życzliwość, rzetelność. 

Jaka jest najważniejsza cecha, 
którą powinien posiadać Rotaria-
nin?
Otwartość na innych. 

Czy członkostwo w Rotary zmie-
niło Twoje życie?
Nie pamiętam już życia przed Rotary, 
bo kiedy wstępowałem do Rotaract 
miałem niespełna 18 lat a to było 26 lat 
temu... Na pewno przyniosło mi wiele 
radości, satysfakcji z działania i mnó-
stwo ciekawych znajomości. 

Za kilka miesięcy przyjdzie czas, 
aby objąć stery w naszej organi-

zacji. Jakie odczucia towarzyszą 
takiemu stwierdzeniu?
Radość, że mogę służyć w tej roli i od-
powiedzialność za dobre samopoczucie 
Koleżanek i Kolegów, dla których dzia-
łanie w Rotary powinno być przyjemną 
przygodą i realizacją chęci niesienia 
pomocy innym. 

Jaka jest wizja przyszłego Guber-
natora Dystryktu 2231 w nadcho-
dzącej kadencji 2018/2019?
Wizja niezmienna od lat – pomagać 
ludziom tak, jak każdy umie najlepiej, 
kierując się ideałami Rotary w myśl 
Testu 4 Pytań, w przyjaźni i spokoju, 
z uśmiechem. 

Trzy najważniejsze cele na przy-
szłą kadencję.
Odbudować u Rotarian poczucie rado-
ści i dumy z przynależności do Rotary. 
Zwiększyć udział Rotarian (nie tylko Ofi-
cerów) w wydarzeniach dystryktalnych 
i pracach Komitetów oraz kontaktach 
międzynarodowych. Wzmocnić najmniej 
liczne Kluby angażując je w te programy 
Rotary, którym mogą podołać. 

Czy uda się zrealizować wzrost 
członkostwa w polskim Dystrykcie?

W nawiązaniu do odpowiedzi z pyta-
nia powyżej, wzrost powinien w efekcie 
nastąpić. Chodzi tylko o to, aby był to 
wzrost trwały i dlatego stawiam na ja-
kość a nie ilość. Ostatnie lata w Rotary 
pokazały, że akcje agresywnego naboru 
członków odbiły się czkawką w postaci 
większej rotacji i odejść. 

Czy zgadzasz się ze stwierdze-
niem, że młodzież jest przyszło-
ścią naszego ruchu?
Przyszłością naszego ruchu jest KAŻDY 
prawy człowiek, który chce czynić do-
bro. Młodzież oczywiście także. Prak-
tyka jednak pokazuje, że ludzie młodzi, 
mają często zupełnie odmienne priory-
tety niż działanie w Rotary i należy to 
uszanować. Dlatego np. emeryci (a to 
grupa obecnie już od 60 roku życia) 
pełni energii, z dużą ilością wolnego 
czasu są dla nas równie cenni. Gene-
ralnie, nie kładźmy nadmiernego naci-
sku na wiek – liczy się potencjał, prawy 
charakter oraz możliwość i wola dzia-
łania. 

Prezydent Elekt Barry Rasin, 
chce, aby członkowie Rotary byli 
inspiracją. Jak powinniśmy rozu-
mieć to przesłanie?

Historie 
z dobrem
w tle

DGE Łukasz 
Grochowski 
podczas akcji 
publicznej 
zbiórki śmieci 
na żoliborskim 
wybrzeżu Wisły 
– czerwiec 
2017 r. 



Umieć przykładem swoich osiągnięć 
zachęcić innych do działania. Opowia-
dać swoje „historie z dobrem w tle”.

Jeszcze większa rola spoczywa na 
liderach rotariańskiego ruchu, 
czyli Gubernatorach i oficerach 
funkcyjnych. Prezydent Elekt Ro-
tary International Barry Rasin  
powiedział: „Chcę, żebyś zainspi-
rował w swoich Klubach, swoich 
Rotarianach, pragnienie czegoś 
większego. Dążenie do zrobie-
nia czegoś więcej, aby stworzyć 
coś, co będzie żyło poza każdym 
z nas.” Co miał na myśli?
To dość metafizyczne stwierdzenie, ale 
ja bym je przetłumaczył na wezwanie 
do angażowania się w trwałe projekty 
w formie Global Grantów oraz regu-
larne przekazywanie datków na Rotary 
Foundation. Te środki zaangażowane 
gdzieś na świecie, czy to w studia na 
rzecz pokoju, czy w humanitarne dzia-
łania na rzecz zdrowia będą żyły „poza 
każdym z nas”.
  
Jak należy budować pozycję pol-
skiego Rotary w skali ogólnokra-
jowej?
Dobre, ciekawe projekty i coraz większa 
rozpoznawalność w społecznościach lo-
kalnych. 

Dla spektakularnego rozwoju Ro-
tary niezwykle ważny jest wybór 
nośnego, wieloletniego projektu 
działań społecznych w skali ogól-
nokrajowej. Czy jest szansa na 
taki nasz rotariański projekt? 
W skali świata takim projektem jest po-
lio i poprzez regularne datki możemy 
w nim brać udział. Powinniśmy też o nim 
mówić światu -  ta choroba dzięki nam 
niedługo zniknie z powierzchni Ziemi 
(po 30 latach tytanicznej pracy)! Nie ma 
natomiast na świecie projektów w skali 
kraju czy Dystryktu - Rotary dzieje się 
w Klubach. Poza tym czy potrzebny nam 
spektakularny rozwój? Ważniejszy dla 
mnie jest rozwój stabilny i trwały. 

Co zrobić, aby jeszcze bardziej 
rozpowszechnić wiedzę o naszej 
działalności. W jaki sposób bę-
dziemy to osiągać w nadchodzą-
cej kadencji?
Cały czas namawiam, aby każdy Rota-
rianin bardziej eksponował swoją przy-
należność do organizacji – noszenie 
znaczka, logo na samochodzie i na pro-

filach w serwisach społecznościowych. 
Trzeba też częściej zapraszać gości na 
spotkania i wydarzenia klubowe. W tej 
chwili większość uczestników takich 
wydarzeń to... inni Rotarianie. 

Gubernatorzy zmieniają się co 
roku, każdy z nich ma nieco inną 
wizję. Czy Twoim zdaniem powin-
na powstać kilkuletnia strategia 
działania dla Dystryktu obejmu-
jąca kilka podstawowych celów 
strategicznych rozpisanych np. 
na kolejne pięć lat? 
Rotary International wręcz oczekuje, 
aby taka wizja powstała, ale ważniejsze 
od formalnej strategii jest, aby kolejni 
Gubernatorzy współpracowali ze sobą 
od momentu wyboru. 

Wyjazd na Międzynarodowe 
Zgromadzenie Rotary do San 
Diego to z pewnością inspirujące 
spotkanie z Rotarianami z wielu 
innych krajów? 
Właśnie tak. 

Czy inni Gubernatorzy Elekci od-
wiedzą nasz kraj podczas konfe-
rencji z przyjacielską wizytą?
Zaprosiłem kilku, ale pamiętajmy, że 
Gubernatorzy mają wiele (dziesiątki 
a czasem setki) wizyt obowiązkowych 
w swoim Dystrykcie - są bardzo ograni-
czeni czasem i funduszami. Prawie na 

pewno na Konferencję Dystryktu w Po-
lanicy w październiku 2018 roku przy-
jedzie Gubernator D1940 z Niemiec, 
który jest nam najbliższy. 

Czy trudno będzie pogodzić pracę 
zawodową z pełnieniem funkcji 
Gubernatora?
Miałem 2 lata, aby wymyślić na to spo-
sób, więc sobie poradzę. Polskie Kluby 
w 99% przypadków spotykają się wie-
czorami, a to ułatwia zadanie, no i moja 
w miarę centralna lokalizacja także bę-
dzie pomocna.  

Jeździsz na motorze. Czy zasi-
lisz szeregi nowo powstającego 
polskiego oddziału Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Rota-
rian na Motocyklach i wyruszysz 
w inauguracyjny rajd IFMR Pol-
ska w maju 2018 roku? 
Mam mały motor 125cc i w ciepłe mie-
siące okazjonalnie jeżdżę nim po mie-
ście, na zmianę z komunikacją miejską 
i rowerem, bo nie jestem przyspawany 
do samochodowego fotela. Tylko tyle. 
Rajdy to nie moja bajka, ale bardzo 
wspieram zrzeszanie się Rotarian we 
wszelkie „bractwa”.

Czego życzysz sobie najbardziej 
w nadchodzącej kadencji?
Sobie? Hmmm… życzę, aby nie zabra-
kło mi cierpliwości i entuzjazmu.

Gubernator Elekt
Łukasz Grochowski
Od 1991 roku związany z ruchem rotariańskim jako członek 
założyciel Warszawskiego Klubu Rotaract – jednego 
z pierwszych klubów Rotaract w Europie Środkowo-
Wschodniej. W latach 1992-94 członek i prezydent 
uniwersyteckiego Rotaract Club of San Angelo (San 
Angelo, Teksas, USA). W 1996 r. założyciel, a potem członek 
honorowy Klubu Rotaract Warszawa-Śródmieście. Prezydent 
Warszawskiego Klubu Rotaract w roku 1999/2000.
Pierwszy District Rotaract Representative (DRR) polskiego 
Dystryktu 2230 w latach 1997/1998 oraz 1998/1999. W kadencjach 1999/2000 oraz 
2000/2001 Prezydent European Rotaract Information Centre (ERIC).
Kilkukrotny panelista i moderator warsztatów na zaproszenie Prezydenta Rotary 
International na światowych Konwencjach Rotary International w: Glasgow (1997), 
Indianapolis (1998), Singapurze (1999) i Barcelonie (2001).
Po ukończeniu 30 lat i krótkiej przerwie, w roku 2006 był współzałożycielem i do dziś jest 
członkiem Klubu Rotary Warszawa-Żoliborz, a w roku 2011/2012 Prezydentem tego Klubu.
W latach 2008/2009-2013/2014 (przez 6 lat) Przewodniczący Dystryktalnego Komitetu ds. 
Rotaract. W 2010 roku z ramienia Rotary opiekun Komitetu Organizacyjnego Europejskiej 
Konwencji Rotaract (EUCO 2010) w Warszawie. 
W 2012/2013 – Asystent Gubernatora na Warszawę i Podlasie, 
2014/2015 – Przewodniczący Komitetu ds. RYLA, 
2015/2016 – Przewodniczący Komitetu ds. Członkostwa, 
2016/2017 - Przewodniczący Komitetu ds. Public Relations,
2017/2018 – Przewodniczący Komitetu Służby Międzynarodowej.
Dwukrotnie odznaczony Paul Harris Fellow – pierwszy raz przez Prezydenta RI Kalyana 
Banerjee, za drugim razem z inicjatywy i funduszy społeczności Rotaractorów Dystryktu 2230.
Posługuje się biegle językiem angielskim, sprawnie włada rosyjskim i hiszpańskim oraz 
niemieckim, od 2011 uczy się japońskiego.
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O wartościach Rotary, życiu 
w Ameryce, tęsknocie za Polską 
i o zawodzie fotografa z Moniką 
Łozińską – Polką współpracują-
cą z Rotary International rozma-
wiała Dorota Wcisła.

Czym jest dla Ciebie Rotary?
Z Rotary International współpracuję 
od 13 lat. Przedtem niewiele wiedzia-
łam o samej organizacji oprócz tego, że 
zrzesza wolontariuszy z całego świata, 
którzy pomagają ludziom w swoich lo-
kalnych społecznościach. 
Pracując dla Rotary i poznając ruch 
rotariański w najmniejszych detalach, 
nie tylko z zewnątrz, lecz także od we-
wnątrz, wiele się nauczyłam i teraz 
jestem dumna z tego, że współpracu-
ję z organizacją, w której ludzie niosą 

bezinteresowną pomoc potrzebującym, 
nie tylko w swoim najbliższym środo-
wisku, ale również globalnie, łącząc się 
z wolontariuszami w innych krajach. 
Przede wszystkim czuję, że robię coś, 
co daje pozytywny efekt i co komuś po-
maga. Poznałam wielu niesamowitych 
Rotarian, ale również ludzi, którzy tą 
pomoc otrzymują. Zawsze jestem wita-
na ciepło przez obie strony, widzę nie-
samowitą ludzką życzliwość, nadzieję 
i wiarę w „lepsze jutro”.

Jak i kiedy trafiłaś do Ameryki? 
Do Ameryki przyjechałam w 1996 
roku. Nie myślałam, że zostanę tutaj 
tak długo. Ludzie opuszczają swoja 
ojczyznę z wielu powodów: dla lep-
szej pracy, większych możliwości ży-
ciowych, ze względów politycznych, 
z miłości… W moim przypadku była 

to właśnie ta ostatnia przyczyna.
Kiedy razem z mężem zdecydowali-
śmy się opuścić mój ukochany Kraków 
i wyjechać do jego kraju, pomyślałam, 
że będzie to wspaniała okazja dla mnie 
na zrealizowanie ukrytych marzeń: stu-
diowanie sztuk pięknych. Nie myśla-
łam, że będzie to fotografika, ale wła-
ściwie od samego początku to ona mnie 
wybrała. 
Fotografowanie było hobby mojego taty. 
Już jako sześciolatka przyglądałam się 
ojcu jak fotografował, pomagałam przy 
robieniu czarno białych odbitek w ła-
zience, która co dwa tygodnie (w sobo-
ty) wieczorami stawała się naszym „dar-
kroom” (ciemnią fotograficzną).
Moim głównym zadaniem było zbie-
ranie i układanie odbitek z blatów ku-
chennych i stołu kuchennego, gdzie się 
suszyły przez noc. Musiałam to zrobić 

 Widzę ludzką życzliwość,
nadzieję i wiarę w lepsze jutro

Monika Łozińska podczas spaceru 
ulicami Antigua w Gwatemali fo
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Monika Łozińska
Pochodzi z Krakowa. Na co dzień 
zajmuje się fotografią dokumentalną. 
Pracuje jako fotograf i producent dla 
Rotary International, dzięki czemu może 
opowiadać historie ludzi walczących 
o przetrwanie, jak i tych którzy 
pomagają im przetrwać.

Gdy mieszkała w Polsce jako dziecko, 
Monika miała zwyczaj spędzać soboty 
w domowej, prowizorycznej ciemni 
razem ze swoim tatą, podczas gdy 
zajmował się wywoływaniem czarno-
białych filmów. To był początek jej 
miłości do fotografiki, którą mogła 
rozwijać dalej po tym, jak w wieku 25 lat 
przyjechała na stałe do USA. 

Dorastając w komunistycznej Polsce, 
była jednocześnie obserwatorką 
przemian zachodzących w polskim 
społeczeństwie, wykształciła głębokie 
poczucie własnej tożsamości narodowej.

Jej prace zazwyczaj skupiają się na 
dokumentowaniu życia ludzi i ich 
środowisk. Tworzy również zdjęcia, 
które zwracają się do przyrody jako 
formy cichej medytacji, pozwalającej 
zwolnić tempo w życiu. 

Jej zdjęcia publikowane są w czasopiśmie 
The Rotarian oraz w czasopismach 
regionalnych Rotary a także na stronach 
internetowych Rotary International 
i docierają do ludzi na całym świecie. 
Jest także zapraszana do udziału 
w wystawach fotograficznych w USA 
i wielu innych krajach.  

Monika w Joshua Tree National Park in 
California, USA

Interactorzy ze szkoły zawodowej Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole et 
Horticole Privé w Rignac (Francja) uczą dzieci ze szkoły podstawowej jak zrobić 
profiteroles (okrągłe ptysie). Na zdjęciu dzieci starają się wypełnić kremem ptysie. 
Klub Interact Lycee Rignac jest sponsorowany przez Rotary Club w Rodez we Francji

Opiekunka z sierocińca Misionaros del Camino w Sumpango (Gwatemala) 
delikatnie osłania dziecko przed słońcem. Sierociniec jest sponsorowany przez 
Rotary Club Gwatemala Sur z pomocą Fundacji Rotary I Klubu Northbrook 
z USA. Placówka została wyposażona w czystą wodę pitną, pokoje dla dzieci 
i klinikę neurologiczną, która pomaga niepełnosprawnym sierotom

Uczniowie testują naukę muzyki na tablecie w szkole średniej w Bucalevu na 
Wyspie Taveuni (Fiji). Bucalevu jest jedną ze szkół, które otrzymały tablety 
z oprogramowaniem lekcyjnym dla studentów z “Digital Learning Room” (Cyfrowej 
Szkoły). “Digital Learning Room” jest projektem rotariańskim pomagającym 
studentom na Południowym Pacyfiku, gdzie często książki nie wytrzymują wysokiej 
wilgotności powietrza. Tablety często są opcją zastąpienia książek
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wcześnie rano zanim wszyscy wstali. 
Fotografika została we mnie. 

Z Polską jednak nadal wiele cię 
wiąże… jak często tu bywasz?
Za Polska zawsze tęskniłam i zawsze 
będę tęsknić. 25 lat spędzonych w kra-
ju to zbyt długi okres czasu, żeby tak po 
prostu o nim zapomnieć, zwłaszcza że 
cała rodzina nadal mieszka w Polsce. 
Tęsknota pogłębia się z upływem cza-
su, z czego nie zdawałam sobie sprawy, 
wyjeżdżając. 
Do kraju przylatuję średnio dwa lub 
trzy razy do roku. Czasami udaje mi się 
odwiedzić Polskę pomiędzy projekta-
mi. Niekiedy udaje mi się zrealizować 
w Polsce projekt rotariański. Tak było 
w przypadku projektu „Zdrowie dzieci 
z Ukrainy”, realizowanego przez Rota-
rian z Polski i Ukrainy. W tym projekcie 
Rotarianie pomagają dzieciom, które 
straciły ojców w ciągnącej się obecnie 
wojnie na kresach Ukrainy.

Jak odnajdujesz się w wielkim 
amerykańskim świecie?
Życie w Stanach jest bardzo szybkie. 
Musiałam się do tego przyzwyczaić. Tu-
taj właściwie nigdy nie zwalnia się tem-
pa. Kiedy pracowałam w Nowym Jorku, 
niewiele było czasu na robienie czego-
kolwiek poza praca. Chicago nie jest aż 
tak intensywne. Mam czas i na jogę, i na 
„grzebanie” w moim małym ogródku, 
a także na spotkania z przyjaciółmi. 

Kim jesteś z zawodu i skąd wzięło 
się zainteresowanie fotografiką?
W Polsce kończyłam elektronikę, ale to 
właściwie nigdy nie było to moim „po-
wołaniem”. 
Zawsze marzyłam o robieniu czegoś co 
dawałoby mi kompletną satysfakcję, 
chciałam mieć bezpośredni kontakt 
z ludźmi, chciałam słyszeć ich historie, 
przyczynić się w jakiś sposób do pomocy 
tym, którzy jej potrzebują. 
Fotografika „otwiera” mi drzwi do pry-
watnego życia ludzi, których dopiero co 
poznaję, daje mi możliwość pokazania 
i podzielenia się ich historią.

Jakie projekty realizujesz dla Ro-
tary?
Dla Rotary robię wiele różnych projek-
tów, od tych realizowanych w USA po 
międzynarodowe. 
Najciekawsze projekty to te, które sama 
realizuję: od pomysłu na projekt, zna-
lezienia programu, w którym można go 

zrealizować, skontaktowania się z Rota-
rianami i klubami, filmowania czy foto-
grafowania (pomysłu na przedstawienie 
projektu), i wreszcie produkcji nad osta-
tecznym filmem, czy zdjęciami.
Pracuję z niesamowicie utalentowa-
nymi ludźmi na moim wydziale Visual 
Media (Media Wizualne), ale również 
z „freelancerami” - filmowcami i repor-
terami w różnych częściach globu. 

Który z zrealizowanych projektów 
uważasz za najciekawszy?
Wszystkie projekty są bardzo ciekawe, 
ważne i niezapomniane. 
W każdym z nich uzyskuję przywi-
lej kontaktu z ludźmi i „zaglądania” 
z obiektywem do ich prywatnego życia. 
Wydaje mi się, że jestem szczęściarą. 
Mój aparat i kamera otwierają drzwi 

do niejednego serca. Jestem odpowie-
dzialna za to, żeby pokazać i przedsta-
wić ich opowieść w pozytywnym świe-
tle, nawet jeśli jest to historia smutna. 
Wtedy staram się pokazać choćby… 
nadzieję. 

Czy Twoim zdaniem to co robią Ro-
tarianie jest potrzebne i wskazane?
Zdecydowanie tak. Spotkałam wielu 
bezinteresownych, wspaniałych Rota-
rian, którzy poświęcają wiele swojego 
czasu na pomoc drugiej osobie, dzie-
lą się swoją wiedzą, przekazują własne 
pieniądze na to, żeby komuś było lepiej. 

O czym marzysz i jak wypoczy-
wasz?
Marzę o długich wakacjach na bezlud-
nej, słonecznej wyspie, bez telefonu ko-

Ośmioletnia Maria, myje ręce 
w czystej, bieżącej wodzie 
w szkole El Tunini w Gwatemali. 
El Tunini jest jedną z 9 szkół 
w regionie Sumpango, która 
otrzymała bieżącą wodę 
i urządzenia sanitarne w ramach 
Grantu Globalnego #25643

Uczennice na przerwie lekcyjnej w Fundaninas w mieście Gwatemala (Gwatemala).  
Fundaninas, które zostało założone przez Rotariankę Isabel de Bosch, jest placówką 
edukacyjną dla opuszczonych i maltretowanych dziewczynek w wieku 2 do 18 lat. Projekt 
jest sponsorowany przez Kluby Rotary z miasta Gwatemala i przez Fundację Rotary fo
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mórkowego, bez internetu, bez żadnych 
„deadlines”. Problem polega na tym, że 
jeśli faktycznie znalazłabym się w takiej 
sytuacji i na takiej wyspie to prawdopo-
dobnie natychmiast zatęskniłabym za… 
moją pracą. 
Najczęściej wypoczywam w moim ma-
łym ogródku. Prace ogrodowe sprawiają 
mi niesamowitą przyjemność, dlatego 
latem zawsze uprawiam ogródek wa-
rzywny. Często chodzę na jogę i na si-
łownię. Dla fotografa jest to bardzo po-
trzebne, bo aparaty są ciężkie i po latach 
ich noszenia pojawiają się niestety bole-
sne konsekwencje. Od młodości lubiłam 
jazdę figurową na łyżwach. Jeśli mam 
trochę więcej czasu, pozwalam sobie na 
dodatkowe lekcje na lodzie. 
Największą przyjemność sprawia mi 
siedzenie przy świeżo parzonej kawie 

z moją siostrą, w jej ogródku, z dala od 
zgiełku codzienności, w mojej ukocha-
nej Polsce i przysłuchiwanie się ptakom 
czy patrzenie na bociany defilujące na 
pobliskiej łące. Bycie z ludźmi, których 
kocham, którzy są częścią mojego życia 
jest dla mnie najważniejszą potrzebą. 
To nie tylko najbliższa rodzina, ale rów-
nież przyjaciele, „porozsypywani” po 
różnych częściach świata. 

Czym jest dla Ciebie spełnienie?
To trudne pytanie, ale wydaje mi się, że 
spełnienie jest uczuciem, że to co robię 
przynosi radość, pomoc i optymizm lu-
dziom, których fotografuję. 

Masz własną definicję szczęścia?
Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak 
obiektywne szczęście. Jednak, gdy mogę 

sobie szczerze powiedzieć, że osiągnęłam 
to co chciałam, to jestem – przez chwilę 
– w pełni szczęśliwa. I dobrze, że przez 
chwilę, bo gdyby ten stan miał trwać dłu-
żej, być może straciłabym ochotę na od-
krywanie świata i zainteresowanie nowy-
mi rzeczami. Definicja szczęścia zawiera 
się więc w tych krótkich momentach, 
chwilach w ciągu dnia, w zwolnieniu tem-
pa i zauważeniu piękna w szczegółach: 
kroplach deszczu na oknie, ciekawskich 
wróblach w karmiku, blado-różowym 
kolorze kwiatów nowego krzewu posa-
dzonego w ubiegłym roku, rozmowie 
z nieznajomą osobą w autobusie, dobrą 
wiadomością od rodziny z kraju, uśmie-
chem na twarzy 4-letniej siostrzenicy… 

Życzę zatem mnóstwa szczęśli-
wych chwil…

Rotarianie z Dystryktu 6440 w Illionois (USA) przewędrowali Las 
Deszczowy w Gwatemali, niosąc filtry wodne dla mieszkańców maleńkiej 
wioski w środku dżungli. Wioska miała zanieczyszczona wodę, która 
powodowała ciężkie choroby u mieszkańców a szczególnie u małych dzieci

Kobiety i dzieci w Sacala Las Lomas 
(Gwatemala) poświęcały 5 godzin dziennie 
na przynoszenie wody do domów, które 
nie miały bieżącej wody. Od kiedy to 
zdjęcie zostało zrobione, mężczyźni 
w tej wiosce wykopali 9 km tunel na 
rurociąg, który dostarcza wodę, prosto 
do domów mieszkańców. Projekt został 
zasponsorowany przez Fundacje Rotary

Uczniowie w drodze do szkoły Niusawa 
Methodist High School na wyspie 
Taveuni (Fiji)

Na ulicach Santa 
Maria w Gwatemalifo
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PDG Ryszard Kaszuba-Krzepicki,
RC Gdańsk-Sopot-Gdynia 
Gubernator kadencji 2000-2001, zmarł 03.05.2015

Rok przystąpienia do Rotary: 
1993
Hasło kadencji: Create awareness 
– take action  - Budujmy świadomość 
i podejmujmy działanie.
Prezydent RI kadencji: Frank 
Devlyn, członek Klubu Rotary Mexico 
City – Anáhuac.

Nowe inicjatywy, wprowadzo-
ne zmiany, które pokażą ewolu-
cję RI: Prezydent RI zaapelował aby 

każdy Gubernator wyznaczył w swo-
im Dystrykcie trzy kluczowe osoby: 
oficera ds. łączności internetowej, 
dystryktalnego koordynatora zespołu 
zadaniowego i szefa dystryktalnego 
Komitetu Rozwoju Członkostwa.

SUKCESY KADENCJI: Jedną 
z głównych strategii w zarządzaniu 
Dystryktem Polskim było dla Ryszarda 
wytworzenie dobrej atmosfery wokół 
ruchu rotariańskiego, uczynienie go 
bardziej popularnym i potężniejszym. 

WYZWANIA KADENCJI: Ryszard 
Kaszuba Krzepicki został pierwszym 
Gubernatorem powiększonego Dys-
tryktu. Za zadanie w swojej kadencji 
Gubernator stawiał sobie nakłanianie 
polskich klubów do tworzenia organi-
zacji Rotaract albo Interact, ponieważ 
jak podkreślał, tam jest przyszłość ru-
chu rotariańskiego. 

WAŻNE WYDARZENIA: Spo-
śród działań Ryszarda wyróżnić moż-

na organizację w 1996 roku wakacji 
dla dzieci, które ucierpiały w pożarze 
podczas koncertu muzycznego w Hali 
Stoczni w Gdańsku. Gdy był jeszcze 
Prezydentem Klubu organizował rów-
nież wielką pomoc dla ofiar powodzi, 
we współpracy z zagranicznymi klu-
bami. Ryszard Kaszuba Krzepicki był 
inicjatorem utworzenia klubu anglo-
języcznego w Trójmieście (RC Sopot 
International), który został wyczarte-
rowany w następnej kadencji. 

NOWE KLUBY: RC Dnipropetro-
vsk – charter 13.09.2000, RC Kiro-
vohrad – charter 12.03.2001, RC Ri-
vne Region – charter 19.03.2001, RC 
Lviv-Centre – charter 02.04.2001, RC 
Okhtyrka – charter 23.04.2001, RC 
Brodnica – charter 08.06.2001. 
Opracowała PDG Barbara Pawlisz, 
RC Sopot International

Materiał przygotowany do Biuletynu Informa-
cyjnego Konferencji Dystryktu 2230 w Gdyni 
(17-19 czerwca 2016 roku).
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PDG Ryszard Kaszuba-Krzepicki 
z Prezydentem Frankiem Devlyn’em PDG Ryszard Kaszuba-Krzepicki
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Nagroda Świadek Historii
W dniu 4 grudnia 2017 roku w Bydgoszczy miała miejsce 
bardzo doniosła uroczystość wręczenia Nagrody Hono-
rowej „Świadek Historii”. Jej laureatką została pani Le-
okadia Teresa Majewicz, aktywny członek RC Bydgoszcz. 
Nagroda ta przyznawana jest osobom, instytucjom oraz 
organizacjom wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia 
historii narodu polskiego oraz wspierającym działania 
pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
Michał Ławicki, RC Bydgoszcz

Krzyż Kawalerski dla Rotarianina
4 października 2017 roku, podczas inauguracji nowego 
roku akademickiego Akademii Sztuki Wojennej, były at-
taché obrony RFN płk Klaus-Peter Kiser został udekoro-
wany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Order 
jest nadawany cudzoziemcom i obywatelom polskim stale 
zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli 
wybitny wkład we współpracę łączącą Polskę z innym pań-
stwami i narodami.
Klaus-Peter Kiser, mieszkając w Bydgoszczy, działał w RC 
Bydgoszcz Brda. Mimo iż aktualnie mieszka w Niem-
czech, nadal jest członkiem Klubu. Przyjechał do Polski 
w 1995 roku i z małymi przerwami spędził w naszym 
kraju dwadzieścia lat. Najpierw był tu studentem, potem 
oficerem kadry instruktorskiej, następnie pracował jako 
attaché wojskowy, a w ostatnim czasie służył jako na-
czelnik wydziału w Centrum Szkolenia Sił Połączonych 
(JFTC) w Bydgoszczy, jedynej kwaterze NATO w Europie 
Wschodniej. W 2016 roku został przeniesiony do służby 
strategicznej w Kolonii.
Członkowie RC Bydgoszcz Brda

Nagroda
Św. Brunona
dla RC Giżycko 
W sali widowiskowej Gi-
życkiego Centrum Kultury 
ogłoszono wyniki III edy-
cji Plebiscytu o „Nagrodę 
Św. Brunona, Patrona Gi-
życka”. W dniu 15 stycznia 
2018 roku, odbyła się gala, 
na której w kategorii „Spo-
łecznik” nagrodę otrzymał 
RC Giżycko.
Nagroda przyznawana jest 
mieszkańcom i instytu-
cjom, które poprzez swoje 
działania znacząco wpły-
wają na rozwój i promocję 
miasta, a także niosą po-
moc innym. Laureatów ośmiu kategorii: kultura, sport, 
gospodarka, turystyka, zdrowie, społecznik, ambasador 
Giżycka i pomysł oraz Statuetki Honorowej wybrała spe-
cjalna kapituła, w której skład weszli m. in. Burmistrz 
Wojciech Iwaszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Cezary Piórkowski. Redakcja 

Konik Kołobrzeski dla Klubu
Na początku stycznia 2018 roku, w Regionalnym Cen-
trum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu od-
była się uroczysta Gala wręczenia nagrody „Konik Koło-
brzeski. Nagroda jest przyznawana co roku za działalność 
społeczną na rzecz miasta i mieszkańców. Tegorocznym 
laureatem przyznawanego przez Prezydenta miasta „Ko-
nika” został Rotary Club Kołobrzeg. 
Klub do tej pory m.in. doposażył salę komputerową 
w jednej z kołobrzeskich szkół, zakupił samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz sprzęt medyczny dla Szpitala Regional-
nego w Kołobrzegu. 
Kolejne środki na zakup sprzętu dla oddziału ginekolo-
gicznego tego Szpitala będą zbierane podczas XV Balu RC 
Kołobrzeg. Redakcja 

RC BYDGOSZCZ

RC BYDGOSZCZ BRDA

RC GIżYCKO

RC KOŁOBRZEG
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Klaus-Peter wraz z koleżankami z RC Bydgoszcz Brda podczas 
PETS w Bydgoszczy, w dniach 11-13 marca 2016 r. 

Pani Leokadia Teresa Majewicz, laureatka nagrody

RC Kołobrzeg otrzymał nagrodę za działalność 
społeczną na rzecz swojego miasta 

RC Giżycko otrzymał nagrodę 
w kategorii „Społecznik” 
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Rotarianie wspierają koszykarki
Są dumą szkoły i województwa, choć sława wiel-
kich gwiazd koszykówki ciągle jeszcze przed nimi. 
Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Lu-
blinie odwiedziły RC Lublin, aby pochwalić się 
swoimi osiągnięciami sportowymi.
Mogą one zaskakiwać nawet najbardziej wytraw-
nych znawców. Mecze z ostatnich tygodni zakoń-
czyły się wygranymi i, jak same zapewniają, pra-
cują ciężko żeby być najlepsze.
Jednak starania to nie wszystko. Z pewnym 
żalem młode zawodniczki mówiły o tym, że 
koszykówka kobiet niestety nie jest sportem 
narodowym. Nie przychodzą na nią tłumy ki-
biców, nie jest transmitowana w telewizji, nie 
ma potężnych sponsorów. Zawodniczki jednak 
nie narzekają. Trenują każdego dnia, a rodzice 
wiernie im kibicują i wspierają dziewczyny jak 
mogą. To dlatego postanowili, że wyjdą z ini-
cjatywą i zorganizują dla koszykarek pomoc na 
miarę swoich możliwości.
Do RC Lublin zawodniczki przyszły żeby podzię-
kować. Z dumą noszą na strojach logo lubelskiego Klubu Rotary. Specjalne podziękowania trafiły do Past Prezydenta 
Wincentego Kurczuka – fundatora toreb, które dla każdego sportowca są niezbędne.
„Bądźcie dla nas wsparciem i motywacją a my będziemy godnie reprezentować naszą szkołę, nasze miasto i Klub Rotary 
Lublin”  - mówiły.  Wojciech Brakowiecki, RC Lublin

RC Lublin spełnia marzenia dzieci
Po raz kolejny Klubowi Rotary w Lublinie udało się spełnić marzenie. 
Tym razem było to marzenie 10 letniego Kuby Siergieja, ucznia III klasy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, której dyrek-
torem jest pani Iwona Majewska.
Kuba jest niewidomym chłopcem z niepełnosprawnością sprzężoną. 
Pochodzi z Włodawy i od kilku lat mieszka w internacie. Interesują go 
wszelkie nowinki techniczne. Mimo ograniczeń ruchowych lubi uprawiać 
sport, np. chętnie gra w piłkę dźwiękową. Chętnie wypełnia swoje obo-
wiązki szkolne i dodatkowo rozwija swoje zainteresowania. Interesuje się 
muzyką, a w szczególności śpiewem. Został już zauważony w konkursach 
wokalnych. W 2016 roku, na XX-tych Jubileuszowych Spotkaniach Arty-
stów Nieprzetartego Szlaku, wraz z dwoma innymi uczennicami zdobył 
specjalne wyróżnienie. Inne otrzymał w IV Edycji Festiwalu O.K.U.L.A.R. 
Drugą pasją Kuby jest teatr. Chłopiec jest aktorem zespołu „Rekwizyt” 
i jak na artystę przystało, lubi słuchać muzyki bardziej doświadczo-
nych zawodowców, żeby później móc realizować się wokalnie. Do tego 
potrzebny był mu głośnik bluetooth. Kiedy zwróciła się do nas pani 
Edyta Sosnowska, która uczy Kubę angielskiego, odpowiedź mogła być tylko jedna. 20 grudnia 2017 roku, na spotkaniu 
z przedstawicielami RC Lublin, Kuba pojawił się jak młody profesjonalista w białej koszuli i błękitnej marynarce. Wyko-
nał a capella kolędę „Mędrcy świata” i chętnie dzielił się krótkimi opowieściami o szkole. Otrzymał wymarzony głośnik 
i torbę cukierków, którymi miał poczęstować wszystkie dzieci.
Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że realizowana przez nasza cykliczna akcja „Rotary spełnia marzenia” daje  wszyst-
kim nam wiele radości. Wojciech Brakowiecki, RC Lublin

RC LUBLIN

RC LUBLIN

Młode koszykarki są dumą szkoły i województwa

Na zdjęciu: Jakub Siergiej, wicedyrektor ośrodka 
Danuta Kaczorowska, nauczycielka Edyta 
Sosnowska, Przemysław Soszka skarbnik RC Lublin 

i Wojciech Brakowiecki prezydent RC Lublin
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Plac zabaw dla żłobka Integracyjnego 
Rotarianie z RC Białystok przybyli z wyjąt-
kowym prezentem do dzieci z Integracyjnego 
Żłobka Miejskiego nr 1 w Białymstoku. Dzięki 
II Charytatywnemu Turniejowi Piłki Nożnej, 
zorganizowanemu przez Klub, dzieci otrzyma-
ły sensoryczny plac zabaw.  
6 grudnia 2017 roku, w Mikołajki, nastąpiło 
oficjalne przekazanie placu. Wartość projek-
tu przekroczyła 16 000 zł. Uroczystość odbyła 
się w rzęsistym deszczu. Niesprzyjającą aurę 
uznaliśmy za bardzo dobry prognostyk.
Urządzenia z poprzedniego placu zabaw słu-
żyły ponad 20 lat i wymagały pilnej wymiany, 
ponieważ zagrażały bezpieczeństwu bawią-
cych się dzieci. Mamy nadzieję, że nowy plac 
zabaw będzie bezpiecznie służył podopiecz-
nym żłobka.
O dobrą atmosferę wydarzenia zadbał perso-
nel Żłobka z panią Dyrektor, Teresą Walaszek, 
zapewniając ciepłą herbatę i własne wypieki, 
a dla dzieci cały szereg gier i zabaw. Na stoisku 
Żłobka rodzice mogli uzyskać fachowe porady, 
a także publikacje na temat wychowania dzieci.
Tomasz Michalik, RC Białystok

RC BIAŁYSTOK
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Szkolenia dla przedszkolaków 
W czerwcu 2017 roku w Przedszkolu nr 15 
w Zamościu, miał miejsce, ostatni przed 
wakacjami, pokaz medyczny z zakresu ra-
towania ludzkiego zdrowia i życia oraz po-
stępowania z uszkodzonym ząbkiem.
Dzieci były zachwycone obecnością ratow-
nika medycznego i miłej pani, która opo-
wiadała jak można prosto można uratować 
właśnie wybity czy złamany ząbek. Rozdane 
ulotki informacyjne z kolorowymi postacia-
mi, posłużą w razie czego jako ściągawka.
W ramach tej akcji, od maja 2016 do 
czerwca 2017 odwiedziliśmy 19 placówek 
dydaktycznych, a w pokazach brało udział 
około 880 dzieci. Szkolenia miały dwojaki 
cel: ratowanie uszkodzonego zęba i pierw-
szą pomoc w nagłych wypadkach. Szkole-
nia mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu 
Centrum Stomatologii Estetycznej „Multi-
med” oraz RC Zamość Ordynacki. Nasza 
akcja kontynuowana będzie w następnym 
roku szkolnym. Wszystkim uczestnikom 
i prowadzącym bardzo dziękujemy!
Iwona Łagowska,
RC Zamość Ordynacki

RC ZAMOŚć ORDYNACKI
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Szkolenia miały dwojaki cel: ratowanie uszkodzonego 
zęba i pierwszą pomoc w nagłych wypadkach

Rzęsisty deszcz nie zakłócił uroczystości otwarcia placu 
zabaw, a wręcz został uznany za dobry prognostyk
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RC Warszawa Żoliborz |

Kreując wizerunek Klubu warto 
z pokorą uznać, że w polskiej 
rzeczywistości Rotary nie jest 

mocną marką, a przy liczbie Rotarian 
oscylującej wokół 1800 osób na 38 mln 
Polaków może taką się nie stać nigdy. 
Ta świadomość nie powinna nas jednak 
zniechęcać, ale inspirować do kreatyw-
nych działań, w których nasz przekaz 
będzie wzmacniany np. dzięki sojuszom 
z mocniejszymi „markami”. Przykłady 
takich „spółek” mamy w samej naszej 
organizacji - na arenie międzynarodo-
wej Rotary International zjednoczyło 
się przecież niedawno w walce z choro-
bą polio (Heinego-Medina) z Fundacją 
Bill’a Gates’a. Z kolei nasz Dystrykt za 
sprawą Przewodniczącej Komitetu ds. 
Wizerunku Publicznego DGN Małgo-
rzaty Wojtas, w bieżącym roku pod-
jął inicjatywę współpracy z Fundacją 
DKMS, zajmującą się przeszczepami 
szpiku kostnego, która przeprowa-
dza spektakularne medialne akcje to-
warzyszące poszukiwaniom dawców. 
Rozpocznijmy zatem na naszym lokal-
nym polu współpracę z takimi orga-
nizacjami, które są znacznie bardziej 

znane i dołóżmy naszą cegiełkę do ich 
działalności, korzystając przy oka-
zji z ich działań wizerunkowych. Jeśli 
natomiast nie umiemy nawiązać kon-
taktu z inną organizacją lub bardzo 
chcemy działać samodzielnie, to warto 
zastanowić się nad pozyskaniem „am-
basadora akcji” w osobie kogoś znane-
go, lubianego w danej społeczności lub 
kojarzonego z tematyką projektu, który 
realizujemy. Wszelkiego rodzaju twór-
cy (artyści, aktorzy, pisarze) chętnie 
angażują się w tej roli, rozumiejąc jak 
wiele dobrego może uczynić przekaz 
medialny wzmacniany ich nazwiskiem. 
Często robią to pro bono i dlatego war-
to pozyskiwać takich sojuszników dla 
naszych projektów, zyskując przy oka-
zji wiernych przyjaciół Rotary, którzy 
nawet w sytuacjach prywatnych mogą 
potem wiele dobrego o nas opowie-
dzieć. A jest to tym cenniejsze, że takie 
osoby obracają się zwykle w różnych 
wpływowych kręgach. Równie skutecz-
ne jest pozyskiwanie przyjaciół Klubu 
w osobach lokalnych dyrektorów szkół 
i domów dziecka, przedstawicieli władz 
samorządowych, sportowców i wszel-
kiej maści społeczników, od miłośni-
ków przyrody poczynając. Grunt, żeby 
dobrze umieć opowiedzieć im o Rotary, 

zaciekawić naszą działalnością i pozo-
stawić pole na ich inicjatywę. Nikogo 
nie powinniśmy nakłaniać do działania 
z nami. Szanujmy, że nie wszyscy łapią 
bakcyla Rotary – to też jest część wize-
runku i będzie znacznie lepiej odebrane 
niż namolne namawianie do współpra-
cy. Pamiętajmy, że Rotary, które „dzie-
je się w Klubach”, również blisko wokół 
samego Klubu powinno skupiać uwagę 
otoczenia. Tyle w zupełności wystarczy, 
aby efektywnie działać, przyciągać no-
wych członków i zyskiwać dobre imię. 

O wizeRunku ROtARy (część 5)

Sojusznicy i ambasadorzy Rotary

DGE Łukasz Grochowski,
RC Warszawa Żoliborz
Gubernator Elekt kadencji 2017/2018, 
Przewodniczący Komitetu Służby 
Międzynarodowej kadencji 2017/2018
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Prezydent Elekt Barry Rassin 
podczas Międzynarodowego 
Zgromadzenia Rotary International 
w styczniu 2018 roku w San Diego
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Kubańska sztuka, będąc przez 
lata w izolacji, wykształciła swój 
niepowtarzalny styl i przekaz. 

I choćby z tego powodu warto polecieć 
na kilka dni do Hawany, by przekonać 
się jak hipnotyzujące są street’artowe 
oczy i anamorficzne twarze.
Reżim przez lata miał oddanych arty-
stów, dlatego wszędzie można oczywi-
ście spotkać portrety popularnego, mło-
dego El Che czyli Che Guevara’y.
Ale w latach 80-ych ukształtowało się 
pokolenie twórców, którzy przebili się 
na scenie latynoamerykańskiej, a ich 
prace można obecnie spotkać w najlep-
szych galeriach świata.

Jednego z nich spotkaliśmy przypad-
kiem podczas porannej kawy w naj-
starszej w Hawanie palarni kawy - Cafe 
O’Reilly. MOMA chętnie porozmawiał, 
ponegocjował, zaprezentował swoje 
oryginalne ogrodniczki zdobne w ha-
wańskie motywy i oddalił się z cygarem 
w zębach.
Na murach zaś spotkacie na pewno pra-
ce jednego z bardziej znanych twórców 
tego pokolenia jakim jest Yulier P15 czy-
li Yulier Rodriguez. Widać go dosłownie 
wszędzie – w zniszczonych podwór-

kach, ścianach walących się kamienic, 
ale też na jednej z najbardziej reprezen-
tacyjnych ulic prowadzącej na Malecon 
- Pascae del Prado. 
Yulier przyznaje, że jego prace to często 
kpina i parodia, ale są na tyle niejed-
noznaczne, że policja daje mu spokój. 
A mieszkańcom podoba się, że ktoś 
ozdabia zniszczone ulice.
Kubę często odwiedzają też amerykań-
scy artyści street artu i zostawiają pięk-
ne pamiątki. Ale to już temat na odrębną 
historię. Kubańskich street‘erów można 
znaleźć na Instagramie. To między in-
nymi właśnie Yulier i Pablo Kalaka. 

 
 
 

Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn 
Członek zarządu RC Olsztyn. 
Z wykształcenia jest geodetą 
i dziennikarzem – pisze, fotografuje
i filmuje. Wspólnie z małżonką
Dorotą prowadzi blog podróżniczy 
„Szalone walizki”.
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Kubański street art 

Dorota Kowalska z jednym z kubańskich artystów

Szczególną uwagę zwracają hipnotyzujące 
oczy i oryginalne twarze

Kubańska sztuka 
wykształciła swój 
niepowtarzalny styl 
i przekaz
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Z okazji Jubileuszu 50 – lecia powstania 
Rotaractu na świecie i 25 – lecia jego funkcjonowania w Polsce 

składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim Rotaractorom, zarówno 
tym czynnym w klubach, jak i tym, którzy tworzyli jego dorobek w Polsce oraz 

służyli latami rotariańskim ideom.
Życzę Rotarctorom satysfakcji z poczucia ambitnie realizowanych celów w życiu 

osobistym i społecznym.
Niech światowy i krajowy Jubileusz będzie powodem do radości oraz bodźcem do 

dalszych działań.  
Marian Jerzy Korczyński, Gubernator D2231 Polska

WARSZAWSKI KLUB ROTARACT

Z okazji wznowienia swojej działal-
ności Warszawski Klub Rotaract 
zorganizował akcję łączoną na 

rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt „Na Paluchu” i dla Domu Dziecka 
im. ks. Baudouina w Warszawie.
- Pomysł powstał w oparciu o ideę dziele-
nia się dobrem z innymi i uzyskał duże po-
parcie ze stron obu instytucji. W ramach 
akcji dzieci z Domu im. ks. Baudoiuna 
przygotowały dla piesków ze schroniska 
specjalne maty węchowe, a te odwdzię-
czyły się im zabawą i energicznym macha-
niem ogonów - mówi Anna Rodziewicz, 
sekretarz Warszawskiego Klubu Rotaract. 
- Dodatkowo Dom podarował schronisku 
materace i pościele, a dzieci otrzymały od 
schroniska gry i gadżety.
Z pomocą wolontariuszy ze schroniska 
oraz członków Rotaract, dzieci zobaczy-
ły jak wygląda proces adopcji zwierząt, 
dowiedziały się jak należy dbać o pupi-
la i uczestniczyły we wspólnej zabawie 
z pieskami na specjalnie przygotowa-
nym wybiegu.
- To wspaniała lekcja radości z dawania 
oraz empatii - mówiła Pani Maria Ko-
lankiewicz Dyrektor Domu Dziecka im. 
ks. Baudouina. 
Kontynuując działania w duchu pomo-
cy zwierzakom, Warszawski Rotaract 
postanowił połączyć siły z lokalnymi 
hotelami. 
- Skontaktowaliśmy się z hotelem No-

votel Warszawa-Centrum z pytaniem, 
czy mają może kołdry, koce i inne ma-
teriały, których już nie używają, a które 
nie nadają się do podarowania osobom 
potrzebującym” - wyjaśnia Prezydent 
Klubu Rafał Tondera - pomyśleliśmy, 
że takie materiały świetnie nadawałyby 
się do wyścielenia klatek, aby uchronić 
zwierzęta przed zimnem.
Akcja spotkała się z dużym zaintereso-
waniem ze strony Hotelu i jeszcze przed 
falą największych mrozów,  Schronisko 

Dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie 
otrzymało cały samochód kołder, podu-
szek, zasłon i innych materiałów, które 
posłużyły za izolację przed chłodem.
Członkowie Warszawskiego Klubu Ro-
taract już mają w planach kolejne ak-
cje. Angażują się w lokalną działalność 
charytatywną aktywnie realizując motto 
Rotary „Służba na rzecz innych ponad 
własną korzyść”.
Rafał Tondera,
Warszawski Klub Rotaract 

Na pomoc zwierzakom
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Prezydent Warszawskiego RAC, Rafał Tondera z darami dla Schroniska

Z najlepszymi 
życzeniami
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Planszówki rządzą!
Najlepsze projekty  to te, podczas których wszyscy dobrze się bawią, dlatego wpadliśmy na pomysł zorganizowania wydarzenia 
pod hasłem  „Planszówki rządzą!”. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2017 roku, zaprosiliśmy miłośników 
gier planszowych do wspólnej zabawy w jednej z bydgoskich kawiarni. Każdy uczestnik przekazał nam darowiznę w wysokości 
10 zł, dzięki czemu on mógł grać do woli, a my mogliśmy sprawić radość dzieciom przebywającym na oddziale onkologicznym 
Szpitala im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 
Jak? To proste, obdarowując je grami i dzięki temu spędzając z nimi miło czas. 13 kwietnia 2018 roku odwiedziliśmy szpital 
by przekazać gry. Było mnóstwo radości i zabawy. Co więcej, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Liga Superbohaterów” ze 
Szczecina i dzieci miały okazję poznać zielonego Power Ranger’a, który naładował ich pozytywną energią i przekazał super 
moce do walki z chorobą. Tina Czapiewska, RAC Bydgoszcz

Odwiedziny
w Domu Samotnej Matki
Rotaract Toruń postanowił zrobić nie-
spodziankę dzieciom z Domu Samotnej 
Matki. Prezenty zebraliśmy od naszych 
znajomych oraz ludzi, którzy chcieli 
pomóc i wręczyliśmy je 1 grudnia 2017 
roku. Pomógł nam dobrze wszystkim 
znany Święty Mikołaj. Dzieci dostały 
dużo książek, gier, filmów oraz ubrań. 
Kiedy zobaczyły Mikołaja od razu na 
ich twarzach widać było wielką radość. 
Oczywiście nie mogło się obejść bez 
słynnego „Ho Ho Ho”.
Bartek Ostrowski, RAC Toruń

Świąteczne ciasteczka
Rotaract Toruń 21 grudnia 2017 roku, 
jak zwykle o tej przedświątecznej porze, 
upiekł ciasteczka na Wigilię Klubu Rota-
ry. Ciasteczka co roku są sprzedawane, 
a pieniądze przeznaczane na projekty 
planowane na kolejny rok. Cały proces 
podzielony jest na dwie części. Najpierw 
trzeba zrobić ciasto oraz je upiec a na-
stępnie udekorować. Wszystko dzieje się 
w cudownej atmosferze, gdzie czując 
świąteczny nastrój śpiewamy kolędy 
i śmiejemy się z zabawnych historii. Zro-
biliśmy ponad 200 ciasteczek a do ich 
dekoracji zużyliśmy ponad 2 kg cukru 
pudru, z którego zrobiliśmy kolorowy lu-
kier. Bartek Ostrowski, RAC Toruń

Wspólna akcja
Interact Toruń, wspólnie z Rotaract 
Toruń, zorganizował zbiórkę dla to-
ruńskiego schroniska. W zbiórce wzięły 
udział lokalne szkoły także z mniejszych 
miejscowości, takich  jak Mąkowarsko 
czy Dąbrowa Chełmińska. Łącznie udało 
się zebrać ponad 100 kilogramów kar-
my dla zwierząt. Interact planuje dalszą 
pomoc, taką jak wyprowadzanie psów 
na spacery czy kolejne zbiórki.
Bartek Ostrowski RAC Toruń 

RAC TORUńRAC TORUńRAC TORUń

RAC BYDGOSZCZ

Zielony Power Ranger ze Szczecińskiej Fundacji Ligi Superbohaterów 
przekazał małym pacjentom pozytywną energię i moce do walki z chorobą 

Dzieci dostały dużo książek, 
gier, filmów oraz ubrań

Ciasteczka przygotowywane są 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

Łącznie udało się zebrać ponad 
100 kg karmy dla zwierząt
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W dniach 22-27 marca 2018 roku 
odbyła się II Międzynarodowa 
Konferencja Pokojowa, zorga-
nizowana przez Rotary Jelenia 
Góra Cieplice dla Klubów Inte-
ract. W Karpaczu gościła mło-
dzież z Izraela, Ukrainy, Niemiec 
oraz polskie Klubu Interact z Gru-
dziądza, Krakowa, Wrocławia 
i Kowar.

Pierwszego dnia, po uroczystym 
otwarciu i wykładach inaugura-
cyjnych, wygłoszonych przez Ada-

ma Czajkowskiego członka RC Jelenia 
Góra Cieplice oraz Gubernatora Dys-
tryktu Mariana Jerzego Korczyńskiego, 
odbyła się integracyjna dyskoteka w pa-
łacu Bukowiec. Już tam nawiązały się 
pierwsze znajomości, a młodzież szybko 
przełamała barierę językową. 

Podczas drugiego dnia uczestnicy Kon-
ferencji Pokojowej udali się na zaprosze-
nie Prezydenta Jeleniej Góry Marcina 
Zawiła na spotkanie do Ratusza Miej-
skiego. W spotkaniu wziął także udział 
Bogusław Wojdak członek RC Jelenia 
Góra, który był jednym ze sponsorów 

słodkiej części Konferencji.  Prezydent 
Jeleniej Góry opowiedział gościom 
o przemyśle i strukturze gospodarczej 
miasta, a także o wielu ciekawostkach 
historycznych, dotyczących miasta 
i całego regionu. Po obiedzie odbyły się 
warsztaty prowadzone przez dr Józefa 
Zapruckiego, podczas których młodzież 
została podzielona na cztery wielonaro-
dowe grupy i pracowała nad zadanymi 
tematami.
Pierwsza grupa debatowała nad zagro-
żeniami dla pokoju na świecie. Ich zda-
niem wojna jest najgorszą rzeczą, jaka 
może się wydarzyć. Podkreślali też, że 
większość konfliktów między państwa-
mi nie jest spowodowana rzeczywistymi 
problemami, a jedynie chęcią pokazania 
przez światowych przywódców swojej 
wyższości i znaczenia.
Druga grupa miała za zadanie wska-
zanie organizacji lub procesów spo-
łecznych, które mogą doprowadzić do 
promowania pokoju na świecie. Dzięki 
temu zadaniu młodzi ludzie mogli się 
dowiedzieć, jakie tego typu organizacje 
działają na terenie Polski, Ukrainy, Izra-
ela i Niemiec.
Trzecia grupa omawiała problem utrzy-

mania pokoju. Podczas swoich rozwa-
żań wzięli pod uwagę ideę podziele-
nia Europy na regiony, a nie państwa. 
Grupa opowiedziała się za tym, aby nie 
utrzymywać granic między państwami, 
ale w zamian za to skupić się na regio-
nalizacji danych obszarów.
Ostatnia, czwarta grupa przygotowała 
„Przewodnik 7 kroków do utrzymania  
pokoju”. Według młodzieży pierwszym 
krokiem, który ludzie powinni zrobić, 
jest otwarcie się na innych. Następnymi 
są wzajemne poznawanie się i szano-
wanie różnic, przyjmowanie od siebie 
dobrych pomysłów i tworzenie z nich 
czegoś nowego. Bardzo ważne jest rów-
nież uczenie się od siebie nawzajem 
i bycie uczciwym. Te idee zostały en-
tuzjastycznie przyjęte przez pozosta-
łe grupy. Na koniec padły słowa G. W. 
F. Hegla: „Z historii narodów możemy 
się nauczyć, że narody nic się z historii 
nie nauczyły”, dorośli usłyszeli również 
piękną deklarację, że ta młodzież z kilku 
krajów ze świadomością i entuzjazmem 
zamierza „walczyć” o pokój.
Trzeciego dnia uczestnicy konferencji 
udali się do Kowarskich sztolni, w któ-
rych poznali część ciekawej historii ura-

II Międzynarodowa Konferencja 
Pokojowa dla Interact

Konferencja pokazała, jak wielką moc mają młodzi ludzie, jak wiele 
w nich entuzjazmu oraz chęci do działania i niesienia pomocy innym
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nowej naszego regionu. Następnie udali 
się do Western City w Ścięgnach, gdzie 
czekało na nich mnóstwo atrakcji w sty-
lu dzikiego zachodu. Mieli także oka-
zję obejrzeć spektakl westernowy oraz 
pokaz tańca indiańskiego. Po obiedzie 
odbyły się warsztaty zdobienia wielka-
nocnych pisanek. Miejscowa artystka, 

pani Bożena Wojtczak uczyła zdobienia 
jajek poprzez malowanie farbami akry-
lowymi, natomiast pani Joanna Dumin 
– tradycyjną metodą wykorzystującą 
pszczeli wosk. Uczestnicy byli zachwy-
ceni i chętnie próbowali swoich zdolno-
ści artystycznych. W trakcie malowania, 
antropolog kultury Henryk Dumin wy-

głosił wykład na temat polskich trady-
cji wielkanocnych, z których większość 
była dotąd nieznana nawet niektórym 
polskim uczestnikom Konferencji.
W trakcie warsztatów młodzież zosta-
ła również poproszona o przygotowa-
nie plakatu pokojowego. Po ustaleniu 
wspólnej koncepcji, na plakacie znala-
zło się słowo POKÓJ w językach: angiel-
skim, ukraińskim, polskim i hebrajskim.
Czwarty dzień rozpoczął się od prezen-
tacji dokonań Klubów Interact. Każdy 
z Klubów zdał relację z podejmowanych 
w ciągu ostatniego roku działań. To po-
twierdziło, jak wielką moc mają młodzi 
ludzie, jak wiele w nich entuzjazmu oraz 
chęci do działania i niesienia pomocy 
innym. Niedzielne popołudnie młodzież 
spędziła w galerii handlowej. Wieczór 
w pensjonacie znów pokazał, że młodzi 
ludzie umieją się bawić, ale i rozmawiać 
na bardzo poważne tematy.
W poniedziałek, czyli piątego dnia, 
członkowie Klubów przyjechali do Ko-
war. Tam najpierw zwiedzili Park Minia-
tur Zabytków Dolnego Śląska, poznając 
historię regionu, następnie siedzibę 
Stowarzyszenia Miłośników Kowar, a na 
deser zawędrowali do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Tam obejrzeli kil-
ka filmów o szkole i mieście, uzupełnili 
stracone podczas wycieczki kalorie, a na 
koniec, podczas zwiedzania szkoły, tra-
fili do sali tanecznej, gdzie znów mogli 
ćwiczyć ulubione od kilku dni tańce: 
belgijkę, chocolate i makarenę, a szkol-
ny informatyk zorganizował krótką se-
sję zdjęciową. Po południu młodzież 
zwiedziła Chatę na głowie w Miłkowie, 
a wieczorem znów wspólnie bawiła się, 
rozmawiała i tańczyła.

Niesamowite wrażenie na naszych go-
ściach wywarł leżący w Karpaczu śnieg. 
Większość z nich widziała go po raz 
pierwszy. Niejednokrotnie goście z Izra-
ela wyciągali pozostałych uczestników 
Konferencji z łóżek, prosząc o wspólne 
zabawy śnieżkami oraz lepienie bałwa-
nów. Ostatniego dnia odbyły się gorące, 
burzliwe i smutne pożegnania. I żal, że 
te dni spędzone razem były zdecydowa-
nie za krótkie. Uczestnicy Konferencji 
nawiązali przyjaźnie, które mają zamiar 
utrzymać jeszcze przez długi czas. Wszy-
scy mają nadzieję na ponowne spotka-
nie za rok.
Katarzyna Jaworska, IAC Jelenia 
Góra Cieplice,
Anna Szablicka, opiekun
Interact w szkole 
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Młodzież podczas zajęć tanecznych

Dorośli usłyszeli piękną deklarację, że młodzież z kilku krajów 
ze świadomością i entuzjazmem zamierza „walczyć” o pokój.

Uczestnicy Konferencji nawiązali przyjaźnie, które 
zamierzają utrzymać jeszcze przez długi czas.
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| DG Marian Jerzy Korczyński
Sekretarz czarterowy RC Łódź
Gubernator Dystryktu 2231,
2017-18 |

Andrzej Reiter, nasz wspaniały ko-
lega, Prezydent założyciel odro-
dzonego po wojnie ruchu Rotary 

w Łodzi, Prezydent czarterowy i Prezy-
dent kadencji 1991-92, 1992-93, odszedł 
30 marca 2018 roku na wieczną rota-
riańską służbę. Odznaczony Paul Harris  
Fellow. Honorowy członek RC Łódź.

Wiadomość ta bardzo mnie zasmuciła 
i natychmiast pojawiła się myśl, że to 
stało się za szybko, że jeszcze tyle razem 
mieliśmy zrobić, tyle tematów wspólnie 
omówić. 

Andrzej był prawdziwym przyjacielem, 
mądrym, pogodnym i przyzwoitym 
człowiekiem, któremu idee rotariańskie 
i uczynność ponad korzyści własne to-
warzyszyły na każdym kroku.

Ruchem rotariańskim Andrzej zainte-
resował się już w czasie gdy był studen-
tem. Przygotowując się do produkcji 
filmu o Gabrielu Narutowiczu, znalazł 
informację, że przed II wojną światową 
w Łodzi istniał, założony w 1933 roku, 
Klub Rotary. 

W 1990 roku w jego głowie zakiełkowa-
ła myśl, że teraz w wolnej Polsce można 
będzie odtworzyć Łódzki Klub Rotary. 
Jak pomyślał tak zrobił. 

Charter Klubu odbył się 19 października 
1991 r. w pałacu Poznańskich w Łodzi. 
Łącznie 42 Rotarian założyło RC Łódź, 
który później otrzymał prawo kontynu-
atora przedwojennego Klubu Rotary.

Andrzej pozostanie na zawsze w historii 
polskiego Rotary jako architekt ruchu 
rotariańskiego w Łodzi. Był zawsze od-
dany sprawom społecznym. Klub z An-
drzejem i z pomocą międzynarodowego 
ruchu rotariańskiego wspierał i wspiera 

szpitale, placówki opiekuńcze, szkoły, 
ośrodki dla dzieci i młodzieży z niepeł-
nosprawnościami, Łódzkie Hospicjum 
Dla Dzieci, specjalne ośrodki szkolno- 
wychowawcze, domy dziecka, na trwa-
le przyczyniając się do czynienia dobra 
i dokonywania zmian na lepsze, szcze-
gólnie w lokalnej społeczności łódzkiej. 

Andrzej zawsze hołdował pielęgnowa-
niu znajomości, w dobrym tego słowa 
znaczeniu, podtrzymywania więzi mię-
dzyludzkich i  kontaktów towarzyskich. 
To wszystko procentuje w naszym Klu-
bie do dziś.

W imieniu całego RC Łodź i jako Guber-
nator Dystryktu 2231, składam szczere 
wyrazy współczucia rodzinie i przyjacio-
łom Andrzeja. 

Dziękujemy Ci Drogi Andrzeju, byłeś 
dla nas wzorem człowieka czynu i spo-
łecznika i na zawsze pozostaniesz w na-
szej pamięci. Spoczywaj w pokoju. 

Wspomnienie Andrzeja Reitera
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zm. 30 marca
2018 roku
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| AKTUALNOścI

KALENDARIUM WYDARZEń KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

KWIECIEń

13-15 Łódź, Hotel Ambasador 
Premium 7. Spotkanie Miedzykrajowe Polska-Niemcy ICC Polska-Niemcy

MAJ
3 Giżycko i okolice Rajd Rowerowy Rotary -  Giżycko i okolice RC Giżycko

17-20 Kolno, Pensjonat 
Romanowski Rajd Motocyklowy IFMR Polska RC Bartoszyce 

Lidzbark Warmiński

18-19 Giżycko Regaty Rotary o puchar Gubernatora Dystryktu 
2231 RC Giżycko

25 Gdańsk,
Ratusz Staromiejski Obchody 25-lecia RC Gdańsk-Sopot-Gdynia RC Gdańsk-Sopot-

Gdynia

CZERWIEC
1-3 Spała, Hotel Mościcki Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

23-27 Toronto 109 Konwencja Rotary International
– Toronto 2018

Rotary 
International

LIPIEC

7-10 Mielno, Ośrodek „Wodny 
Świat” Obóz żeglarski – Mielno 2018 IYFR Pomerania 

Fleet

SIERPIEń
10-18 Szlak Jezior Mazurskich XVI Rejs Wymiany Młodzieży Rotary RC Giżycko

WRZESIEń

1 Woryny
XIX Dystryktalne Zawody Wędkarskie o Puchar 

Gubernatora D2231 oraz VII Memoriał 
Zbigniewa Bartoszewicza

RC Bartoszyce 
Lidzbark Warmiński

12-16 Wilno, Hotel Vilnius Grand 
Resort Instytut Stref 15-16 & GETS Rotary 

International

22-23 Giżycko, Twierdza Boeyn III Zlot Pojazdów Zabytkowych Mazury 2018 RC Giżycko

PAźDZIERNIK

5-7
Polanica Zdrój,
Hotel Polanica
Resort & Spa

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

SŁOWNIK
SKRÓTÓW

PH Paul Harris, założyciel 
Rotary
RIP Prezydent Rotary 
International
RIVP Vice Prezydent Rotary 
International
RIP Rep Przedstawiciel 
Prezydenta Rotary 
International
PRIP Były Prezydent Rotary
RID Dyrektor Rotary 
International 
RIDE Dyrektor Elekt Rotary 
International
PRID Były Dyrektor Rotary 
International
DG Gubernator Dystryktu
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

Jarosław Kowal, 
RC Lublin Centrum, 
sołtys wsi Bystrzyca 

pod Lublinem, 
prowadzi rodzinną 
firmę, zajmującą 
się wyprawą skór 

futerkowych

Jarosław 
Zdzitowiecki

RC Gdańsk Centrum, 
prawnik, Dyrektor 

trójmiejskiego biura 
spółki Nuvalu Polska

José Liberato,
RAC Bydgoszcz, 

student wydziału 
lekarskiego 

w Collegium Medicum 
w Bydgoszczy

 

Karol Jackowiak,
RAC Bydgoszcz, 

licealista

Maria Rzewuska, 
Warszawski Klub 
Rotary, pracuje 

jako zarządzająca 
administracją 

biura, z zawodu jest 
psychologiem



Hotelowe lobby które wszystko zmieniło
Dwaj Rotaractorzy z Kalifornii musieli przebyć połowę drogi dookoła 
świata, aby spotkać się na Międzynarodowej Konwencji Rotary.

Przypadkowe spotkanie Mitty’ego z Doliny Krzemowej i Jermaine’a z Los 
Angeles, przerodziło się w przyjaźń, która zapoczątkowała współpracę 
oraz powstanie Big West Rotaract, jednego z największych i najszybciej 
rosnących regionów Rotaract w Ameryce Północnej. Dziś, jako Rotarianie, 
mają nadzieję rozwijać się i inspirować następne pokolenie liderów poprzez 
edukację i szkolenia.

Znajdź swoją inspirację na Rotary Convention w Toronto.
Zarejestruj się na riconvenction.org 

RotaRy Convention
23-27 June 2018 
toRonto, ontaRio, Canada  

Inspiration
   Around EvEry CornEr 


