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Służba zawodowa może być ciężka do 
zdefiniowania, ale jest łatwa do opisa-
nia: To po prostu wspólny punkt, gdzie 
nasze rotariańskie i osobiste życie prze-
cinają się. Gdy przez naszą służbę wcie-
lamy do pracy zasady Rotary, to moż-
na to nazwać służbą zawodową. 

Kiedy powróciłem na Bahamy, po wie-
lu latach pracy w administracji służ-
by zdrowia za granicą, zdałem sobie 
sprawę, że mój kraj bardzo potrzebuje 
nowoczesnego zakładu opieki zdro-
wotnej (szpitala). Zasoby, jakie po-
siadaliśmy w tym czasie były przesta-
rzałe i nieadekwatne, a ludzie, którzy 
nie mieli możliwości podróżowania 
za granicę, nie otrzymywali pomocy, 
której potrzebowali. Bez doświadcze-
nia, jakie zdobyłem w Stanach Zjed-
noczonych, nie mógłbym nic zdzia-
łać, aby zmienić stan jaki zastałem. 
Jednak posiadałem potrzebną wiedzę 
i postanowiłem działać. Wiedziałem, 
że mogę wykorzystać moje doświad-
czenie zawodowe i zrobić coś dobrego 
dla polepszenia stanu służby zdrowia 
na Bahamach.

Ponieważ Rotary stało się częścią mo-
jej podróży, odkryłem, że słowa Paula 
Harrisa, które stanowiły podstawy 
naszej organizacji, że wspólny wysiłek 
nie ma żadnych ograniczeń - były rów-
nież prawdziwe w moich działaniach. 
Nie mogłem sprowadzić nowoczesnej 
opieki zdrowotnej tylko na Bahamy. 
Dzięki współpracy, zarówno z leka-
rzami, którzy ostatecznie zostali mo-
imi partnerami w „Doctors Hospital”, 
jak i ze wszystkimi oddanymi pracow-
nikami, którzy przez lata pracowali 
w szpitalu, mogliśmy zmienić wszyst-
ko. Mój cel stał się wspólnym celem, 
a potem stał się rzeczywistością.

Rotary podkreśla godność każdego 
zawodu i wartość każdego powołania. 
Pamiętajcie, że wśród czterech człon-
ków założycieli nie było lekarzy ani 
mediatorów – byli po prostu adwokat, 
inżynier górniczy, dystrybutor węgla 
i drukarz. Od samego początku róż-
norodność tych profesji dała Rotary 
szczególną siłę. Ma ona odzwiercie-
dlenie w naszym systemie klasyfika-
cji, który ma na celu zapewnienie, że 

każdy klub reprezentuje pełną gamę 
branż i zawodów, które pomagają 
społeczeństwu.

Paul Harris ujął to w ten sposób: 
„Każdy Rotarianin jest ogniwem łą-
czącym ideę Rotary z jego zawodem”. 
To powinno być prawdziwe dziś tak 
samo jak w czasie, kiedy to mówił. 
Większość z nas w spotkaniach Ro-
tary uczestniczymy tylko godzinę lub 
dwie w tygodniu, ale to w pracy spę-
dza sporo czasu. Dzięki Rotary ten 
czas  jest również okazją do służby. 
Szansą na bycie inspiracją dla tych, 
z którymi pracujemy, dla tych, którzy 
pracują dla nas i dla społeczności któ-
rym służymy.

Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Różnorodność 
profesji

daje nam siłę 
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Barry Rassin
Prezydent Rotary International

Wyzwanie
dla klubów Rotary

Podczas moich podróży, przez ostatni 
rok, odwiedziłem wiele silnych, tętnią-
cych życiem klubów i dystryktów, które 
inspirują swoje społeczności. Uczestni-
cząc w ich spotkaniach, czuję energię. 
Gdy spotykam się z ich członkami, wi-
dzę, że są oni ludźmi czynu. A kiedy 
patrzę na ich społeczności, dostrzegam 
wpływ ich ciężkiej pracy. 

Odwiedziłem również kluby Rotary, 
które były niczym więcej niż tylko klu-
bami towarzyskimi. Nigdy nie powin-
no tak być. Na szczęście istnieje prosty 
sposób, który moim zdaniem, może po-
móc ożywić każdy klub.

Chciałbym rzucić wyzwanie wszystkim 
klubom Rotary, by wymyśliły chociaż 
jeden skuteczny projekt, który będzie 
służył ludziom. Każdy z klubów ma po-
tencjał i środki, by tego dokonać. Ma 
moc by całkowicie odmienić ludzkie 
losy. 

Nie wymaga to milionów dolarów. 
Jeden z najbardziej wpływowych pro-
jektów, w których brałem udział, obej-
mował zapewnienie Jeepa dla grupy 
położnych na Haiti. Zapytaliśmy po-
łożne o to, co możemy dla nich zrobić, 
a one powiedziały nam, że potrzebują 

czegoś, co umożliwiłoby im dotarcie 
do oczekujących matek w dalekich czę-
ściach kraju. Dostarczyliśmy Jeepa, 
pomalowaliśmy go na różowo i nakle-
iliśmy na nim logo Rotary. Trzy lata 
później, wróciliśmy tam, aby zobaczyć 
jak sobie radzą. Były bardzo podekscy-
towane rezultatami: powiedziały nam, 
że śmiertelność matek i noworodków 
w tym regionie spadła o 50%. 
To nazywamy projektem postępowym.

Ale Jeepy nie jeżdżą wiecznie i po 
ośmiu latach na drodze, samochód był 
już bardzo wyeksploatowany.  Kupi-
liśmy więc różowego Land Cruisera. 
Nadal jest sprawny, dzięki czemu po-
zwala położnym na zapewnienie ko-
bietom prenatalnej opieki w tym dale-
kim regionie. 

Co sprawia, że projekt jest postępo-
wy? Nie musi to angażować wielkich 
pieniędzy, ale musi dotrzeć do ludzi 
i mieć ogromny wpływ na społeczeń-
stwo. To jest kluczem, do takiego pro-
jektu, gdzie dochodzą ostrożne pla-
nowanie działań i dokładne badania. 
Więc zróbcie swoje rozeznanie. Użyjcie 
swoich zasobów. Szukajcie partnerów, 
którzy zwiększą Wasz wpływ. A potem 
podejmijcie akcję.

Oczywiście, służba innym jest jedną 
z rzeczy jaką silne kluby muszą ofero-
wać. Muszą mieć też dobrych mówców, 
zapewniać rozwój liderom, angażować 
Rotaract i Interact, a także nieść rota-
riańskie wartości dla członków i powo-
dy do uczestnictwa w wydarzeniach 
Rotary.

Jeśli Kluby wdrażają nowe projekty 
i są dobrze zorganizowane, wszystko 
inne pójdzie gładko. Członkowie będą 
zaangażowani, a nowi będą chętni by 
do Was dołączyć. Zbieranie pienię-
dzy będzie łatwiejsze: ludzie kochają 
dawać, kiedy widzą jak ich pieniądze 
zmieniają rzeczywistość i kiedy wie-
dzą, że organizacja jest odpowiedzial-
na. Wasze Kluby będą pełne energii, 
będą się liczyły i będzie aktywne – a to 
będzie inspiracją dla tych, którzy są 
w Waszych szeregach, a także dla spo-
łeczności, którym służycie.
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Byłbym skłonny założyć się, że więk-
szość Rotarian pamięta osobę, która 
zaprosiła ich do klubu Rotary. Jest to 
osoba, której nigdy nie zapomnimy i za-
wsze będziemy wdzięczni za dzielenie 
się z nami taką życiową szansą. Nie je-
stem jednak pewien, czy większość z nas 
potrafi dokładnie określić, kiedy nasza 
Fundacja Rotary stała się dla nas tak 
ważna i zaczęła znaczyć o wiele więcej 
niż tylko zaproszenie na spotkanie klubu 
Rotary. Kiedy miało miejsce jakieś prze-
łomowe wydarzenie lub projekt - czy to 
w Twoim klubie, w dystrykcie, czy na 
arenie międzynarodowej – które miało 
na to wpływ. 

Od 1905 r. kluby Rotary dają możli-
wość Rotarianom być ludźmi czynu 
w ich społecznościach. Nasze lokalne 

kluby to miejsca, w których żyjemy, 
pracujemy i pozyskujemy przyjaciół na 
całe życie, gdzie mamy najbardziej bez-
pośredni, widoczny wpływ na miejsce, 
które nazywamy domem, na nasze lo-
kalne społeczności. Głęboko wierzę, że 
kiedy większość Rotarian słyszy „Rota-
ry International”, myśli o swoim klubie 
Rotary.

Z drugiej strony, gdy Rotarianie słyszą 
Fundacja Rotary, myślą o niezliczo-
nych humanitarnych i edukacyjnych 
projektach i programach, dzięki któ-
rym Fundacja stała się dzisiaj najważ-
niejszą fundacją w naszym świecie. 
To prawdziwie magiczne, że Rotary 
staje się dla rotarian życiem, czyni ich 
społeczność światem i pozwala im być 
międzynarodowymi ludźmi czynu.

Rozpoczynając nowy rok kalendarzo-
wy i myśląc o rzeczach, które chcieli-
byśmy osiągnąć, wielu z nas podejmu-
je noworoczne postanowienia. Mam 
nadzieję, że jednym z nich jest większe 
zaangażowanie i udział w Fundacji 
Rotary. Niech każdy wybierze naszą 
organizację jako cel dobroczynny. Jeśli 
to zrobimy, sprawimy, że ten rok bę-
dzie najlepszy w naszej niesamowitej 
historii Rotary. Dołącz do mnie i uczyń 
dziedzictwo Rotary swoją obietnicą!

Ron D. Burton
Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary 

Noworoczne
postanowienia
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Ron D. Burton
Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary 

Czynimy
dobro

W każdej sekundzie każdego dnia, 
Rotarianie czynią dobro poprzez 
Fundację Rotary. Planują, fundują, 
przygotowują i wprowadzają w życie 
projekty, zarówno w skali lokalnej, jak 
i globalnej. Są powodem do dumy dla 
nas wszystkich.

Dla mnie, jest to jedna z unikalnych 
cech członkostwa w Rotary. Możesz 
być na tyle zaangażowany na ile tylko 
chcesz. Możesz brać udział w projekcie 
od początku do końca lub dołączyć do 
niego na każdym etapie procesu, kiedy 
tylko chcesz. Ale to wszystko zaczyna 
się od Ciebie i ode mnie, od nas prze-
kazujących datki dla naszej Fundacji, 
by fundusze były dostępne. 

Dla wielu z nas, dotacja dla dystryktu 
oferuje najszybszy i najwygodniejszy 
sposób uczestnictwa w działaniu dota-

cyjnym, ponieważ zazwyczaj obejmu-
je projekt lokalny. Projekt dotacji dla 
dystryktu jest dobrym sposobem by 
zaprezentować Rotary, zaangażować 
członków i upublicznić pomoc benefi-
cjentom, a także by dodać jakąś war-
tość do swojej społeczności.

Światowe dotacje oferują nam możli-
wość brania udziału w międzynarodo-
wych projektach, w jednym lub więcej 
z sześciu obszarów, na których się sku-
piamy. Gdy przeprowadzamy projek-
ty najpierw oceniamy skalę potrzeb, 
by ustalić jakie środki będą niezbędne 
i jak je pozyskać. Na kolejnym etapie 
planujemy, jak przeprowadzać pro-
jekty, współpracując z Rotarianami, 
partnerami i innymi osobami potrzeb-
nymi do realizacji. Sprawdzamy, czy 
projekty zawierają rotariański wkład, 
czy przynoszą korzyści jak największej 

liczbie osób i czy mogą być utrzymane 
przez mieszkańców, kiedy już zosta-
ną ukończone, by zapewnić ich dłu-
goterminowy efekt dla społeczności. 
My wszyscy czujemy się komfortowo, 
wiedząc, że wszystkie etapy realizacji 
były skrupulatnie przestrzegane.

Przez właściwe i odpowiedzialne za-
rządzanie możemy kontynuować 
wnoszenie naszego wkładu, czasu, 
talentów i środków. Widzicie, to jest 
właśnie nasza Fundacja. Jesteśmy 
z niej dumni i ona naprawdę zmienia 
świat na lepsze.
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Rotary rozpoczyna 115. rok swego 
istnienia i warto uświadomić sobie, 
jak zmienił się świat i jak wraz z nim 
zmieniło się Rotary. Nawet (a może 
szczególnie) z naszej perspektywy, 
30 lat istnienia w powojennej Pol-
sce to okres wielkich przemian, które 
sprawiają, że nasza organizacja dziś 
również jest inna niż ta inaugurowa-
na charterem RC Warszawa na Zam-
ku Królewskim w 1989 r. Rotary ak-
centuje, że w oparciu o ugruntowane 
fundamenty musimy być elastyczni 
i odpowiadać na aktualne potrzeby. 
Jak stara szwajcarska firma od ponad 
160 lat produkująca zegarki – pielę-
gnując pryncypia i wartości używa 
dziś najnowocześniejszych technolo-
gii, technik sprzedaży i obsługi klienta 
i nie oferuje już modelu „z dewizką”…

Idea budowania kapitału dobra w du-
chu koleżeństwa wyraża się w Rotary 
odmiennie w różnych krajach, a nawet 
w poszczególnych klubach. Nie ma jed-
nej recepty na realizację pięciu dróg 
służby rotariańskiej, ale w tej różnorod-
ności leży nasza siła. Dzięki niej możemy 
przyciągać osoby o różnym potencjale, 
a elastyczność pozwala inspirować ko-
lejne pokolenia Rotarian wychowywa-

ne w odmiennej rzeczywistości. Trudno 
stwierdzić, czy Rotary powstało jako 
organizacja elitarna, chociaż nimb eli-
tarności otaczał ją przez lata i dla nie-
których Rotarian był i nadal jest ważny. 
Współczesne Rotary definiuje się jednak 
(i tak chce być postrzegane) jako orga-
nizacja „Ludzi czynu”, liderów społecz-
ności lokalnych. Nasza wyjątkowość ma 
być oparta na wartościach i realizowa-
nych projektach.  

Zmieniające się realia gospodarcze 
powodują, że coraz więcej osób na 
świecie, w tym w Polsce, osiąga taki 
poziom świadomości i satysfakcji ma-
terialnej, na którym można myśleć 
o niesieniu pomocy innymi i troszczyć 
się o świat. Liderzy Rotary bardzo 
mocno podkreślają, że nasza organi-
zacja powinna być dla takich ludzi na-
turalnym przyjaznym miejscem, gdzie 
będą mogli się realizować bez względu 
na zawód, pochodzenie społeczne, wiek 
lub płeć. Mamy fenomenalne możliwo-
ści działania nawet wtedy, kiedy klub 
nie dysponuje wielkimi zasobami – 
środki z Fundacji Rotary są dostępne 
niezmiennie, a możliwość nawiązywa-
nia partnerstw może nadać naszym 
projektom światowy wymiar. 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek w Ro-
tary wiele zależy od realizacji piątej 
drogi służby – Wspieranie Nowych 
Pokoleń. Umiejmy dobrze wykorzy-
stać potencjał Interactu, Rotaractu, 
Programu Wymiany Młodzieży czy 
Seminariów Liderskich RYLA i niech 
te relacje będą inspirujące w każdą 
stronę. Nauczmy się od przedstawi-
cieli Nowych Pokoleń jak działać, aby 
Rotary było dla nich atrakcyjne, żeby 
wiedzieli, że przyjmiemy ich z rado-
ścią do swego grona, kiedy uznają, 
że są gotowi. Słuchajmy ich i bądźmy 
otwarci na otaczającą nas rzeczywi-
stość.  Niech ta myśl przyświeca Wam 
w przygotowaniach do kolejnego 
roku podczas PETS, ale niech to bę-
dzie szczególnie inspirujące w marcu 
– kiedy obchodzimy tydzień Rotarac-
tu, organizacji, która staje się coraz 
mniej rozróżnialną częścią Rotary, 
a która mnie osobiście dała okazję do 
wejścia w świat Rotary z solidnym 
przygotowaniem. 

| SŁOWEM WSTĘPU

Łukasz Grochowski
Gubernator Dystryktu 2231

Zmieniamy się 
wraz ze światem



Z początkiem Nowego 2019 
roku życzymy Wam satysfak-
cji z realizacji rotariańskich 
projektów oraz samych suk-
cesów w życiu osobistym 
i zawodowym. Nowy Rok 
przyniósł zmiany. Nasz ze-
spół redakcyjny opuściła 
Sylwia Warzechowska, która 
z powodów osobistych poże-
gnała się tymczasowo z dzia-
łalnością w Rotary. Dziękuję 
Sylwii za wspaniałą współ-
pracę przy tworzeniu naszego 
magazynu. Ilościowy skład 
redakcji jednak się nie zmienił 
ponieważ przybyła nam nowa osoba przygotowująca tłumacze-
nia  - Hanna Chomiak, którą serdecznie witamy. W bieżącym 
wydaniu pojawił się także nowy felieton PDG Janusza Potępy, 
który zapoczątkuje cykl pod wspólnym tytułem „Moje 3 grosze”. 
RID Piotr Wygnańczuk przygotował relację z Międzynarodowe-
go Zgromadzenia Rotary International w San Diego, a Włodzi-
mierz Bentkowski zaprasza w imieniu RC Zamość Ordynacki na 
kwietniową Konferencję Rotary UNESCO. Jarosław Kowalski 
zabierze Was w kolejną ciekawą podróż, tym razem do Hobbito-
nu w Nowej Zelandii.  Polecam także wywiad z niezwykłym czło-
wiekiem gór - Rafałem Fronią, który może być dla nas wszyst-
kich niezwykłą inspiracją. 
Niestety, mamy także smutne wiadomości, w tym numerze 
znajdziecie wspomnienia dwóch Rotarian – PDG Aleksa Ko-
żenkina i Waldemara Klocka – którzy na początku roku odeszli 
na wieczną rotariańską służbę, jednak w naszej pamięci pozo-
staną na zawsze.  

Rotary Polska | 7

| SŁOWEM WSTĘPU

Spis treści
SŁOWEM WSTĘPU
2. Różnorodność profesji daje nam siłę, słowo wstępne Prezydenta Rotary 
International 2018-2019, Barry Rassin, East Nassau, Bahamy 
3. Wyzwanie dla klubów Rotary, słowo wstępne Prezydenta Rotary International 
2018-2019 Barry Rassin, East Nassau, Bahamy 
4. Noworoczne postanowienia, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary,
Ron D. Burton, Norman, Oklahoma, USA
5. Czynimy dobro, Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary, Ron D. Burton, 
Norman, Oklahoma, USA
6. Słowo wstępne Gubernatora D2231 Rotary International, DG Łukasz 
Grochowski, RC Warszawa Żoliborz
7. Słowo wstępne redaktora naczelnego, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

ROTARY NA ŚWIECIE
8. Ludzie czynu na całym świecie, Brad Webber, Rotary International
10. Odliczanie do Konwencji, Muzea w Hamburgu, Jenny Llakmani,
Rotary International
10. Odliczanie do Konwencji, Komunikacja publiczna, Gestur Gislason,
Rotary International

ROTARY W DYSTRYKCIE
11. Międzynarodowe Zgromadzenie Rotary International, RID Piotr Wygnańczuk, 
RC Gdynia 
12. Spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja, Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko
12. Festiwal zbliżania kultur, Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko
13. Konferencja Rotary UNESCO już w kwietniu, Włodzimierz Bentkowski,
RC Zamość Ordynacki

Z ŻYCIA KLUBÓW
14. Elbląg z DKMS, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
14. Mikołajki w Domu Pomocy Społecznej im. Helclów, Jan Brzozowski, RC Kraków
14. Rotariańskie kolędowanie, Krystyna Krupa, RC Wrocław
14. Pomoc dla Liceum, Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
15. Czysta woda dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Yasinya, PDG Barbara 
Pawlisz i Bendt Haverberg, RC Sopot International
15. III Rotariańska Choinka dla dzieci, Evelyna Jelec, RC Giżycko
16. Rotary spełnia marzenia, Wojciech Brakowiecki, RC Lublin
16. Dar Serca za Dar Serca, Wojciech Brakowiecki, RC Lublin
17. Inspirująca Gala Charytatywna, Mark Krawczyński, RC Warszawa City
18. Flota Pomerania zakończyła sezon, Maciej Krzeptowski, RC Szczecin
20. Radość i łzy laureatów, Marcin Krzemiński, RC Kielce
20. Pomóżmy poszkodowanym w Meksyku, Marcin Krzemiński, RC Kielce

LUDZIE ROTARY
21. Ciekawi Rotarianie, Bądź Inspiracją, Himalaizm to stan ducha - wywiad 
z człowiekiem gór Rafałem Fronią z RC Karpacz Karkonosze, Dorota Wcisła,
RC Elbląg Centrum
28. Kartki z historii polskiego Rotary, PDG Aleks Kożenkin, RC Kijów

FELIETON
25. Kowalscy w podróży, Hobbiton w Nowej Zelandii – gdzie kręcono Władcę 
Pierścieni, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
26. Moje 3 grosze, Test czterech pytań, PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

IN MEMORIAM
29. Pamiętajmy o Aleksieju, PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel
30. Odszedł na zawsze - nasz przyjaciel Waldemar Klocek, Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn

ROTARACT
31. Bal Feniksa, Rafał Tondera, Warszawski Klub Rotaract
32. Europejskie Spotkanie Rotaractu w Malmo, Anna Grzywacz, RAC Kraków 
Wawel

INTERACT
33. Wigilia Wielu Narodów – Spotkanie Wielu Kultur, Wojciech Kustrzycki,
RC Wrocław

AKTUALNOŚCI
35. Słownik skrótów
35. Kalendarium wydarzeń
35. Witamy w rodzinie Rotary

NR 1 (10), styczeń-luty 2019

Rada Doradcza
Łukasz Grochowski – Gubernator Dystryktu
Małgorzata Wojtas – Gubernator Elekt
Piotr Wygnańczuk – Dyrektor Zarządu RI 
Barbara Pawlisz – Past Gubernator
Krzysztof Kopyciński – Past Gubernator 
Janusz Potępa – Past Gubernator
Marian Jerzy Korczyński – Immediate Past Gubernator

Redaguje zespół
Redaktor naczelna: Dorota Wcisła 
Zespół redakcyjny: Ilona Nowacka, Anna Kwoczek-Wadecka,
Jarosław Kowalski
Tłumaczenia: Hanna Chomiak, Julia Borowczyk
Skład DTP: Remigiusz Korwiel

Druk: Drukarnia OLTOM, ul. Ratajska 1, 91-231 Łódź
Wydawca: Oficyna OKO, ul. Dębowa 3, 82-300 Elbląg

Magazyn wydawany na licencji Rotary International

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz 
zmiany ich tytułów. Materiały do gazety należy kierować na adres: 
redakcja@rotary.org.pl
Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (format word) i zawierać 
imię i nazwisko autora. Zdjęcia w formacie jpg, rozdzielczość 300 dpi, 
o objętości min. 1 Mb powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora oraz opisane.
Foto z okładki: Himalaista i podróżnik Rafał Fronia podczas zimowe-
go pobytu w Karakorum. Fot. z arch. prywatnego Rafała Froni. 

Dorota Wcisła
Redaktor naczelna

Polska



8 | rotary.org.pl

Gwatemala

W miejscowości Jocotenango, 
położonej około 40 km 
na zachód od Gwatemali, 
ośrodek społecznościowy 
o nazwie Los Patojos 
zapewnia edukację, posiłki 
i opiekę medyczną setkom 
dzieci. Po zapoznaniu się 
z działaniami tego ośrodka, 
Patricia Ainslie, członkini 
Rotary Club of Kelowna, 
Kolumbia Brytyjska, 
zaangażowała swój klub 
i Rotary Club of Kelowna 
Sunrise do współpracy 
z Fundacją Dajmy Dzieciom 
Szansę w Toronto. Dzięki 
tej inicjatywie pozyskana 
z Dystryktu 5060 (część 
Kolumbii Brytyjskiej 
i Waszyngtonu) dotacja 
w wysokości 11 500 USD 
pozwoliła na sfiansowanie 40 
Chromebooków do użytku dla 
170 uczniów i ich nauczycieli 
w ośrodku społecznościowym. 
Zakupione urządzenia 
zapewniają  „niedrogi, 
bezpośredni dostęp do 
Internetu” - mówi Ainslie.

Paragwaj

W czerwcu Rotary Club of 
Pilar Ñeembucú nadzorował 
projekt korekcji wzroku 
dla 3 200 osób. Program 
był pierwszym tego typu 
działaniem dla 27-osobowego 
klubu w Pilar znajdującego 
się niedaleko południowo-
zachodniej granicy Paragwaju 
z Argentyną. Wcześniejsze 
projekty klubu polegały na 
sadzeniu drzew i zakładaniu 
parków, a także pomaganiu 
sąsiadom, którzy wracają do 
zdrowia po katastrofalnych 
powodziach pod koniec 
2015 r. - mówi członek 
klubu Federico Ferreira. 
Rotarianie koordynowali 
działania pomocy w poprawie 
wzroku, podczas których 
także wydawali darmowe 
okulary przeciwsłoneczne 
i okulary korekcyjne. Działania 
były prowadzone wspólnie 
z organizacją OneSight, 
która przywiozła okulistów 
ze Stanów Zjednoczonych 
i z Europy. 

Serbia i Czarnogóra

Aby uczcić setną rocznicę 
powstania The Rotary 
Foundation, kluby Rotary 
i Rotaract w Dystrykcie 
2483 wspierały nauczycieli 
i studentów w realizacji 
100 projektów w okresie 
od lipca 2017 r. do czerwca 
2018 r. W ramach tych 
projektów conajmniej 10 
000 dzieci w wieku szkolnym 
skorzystało w tym okresie 
ze stypendiów i darowizn 
na komputery, zakupiono 
tablice i meble szkolne 
a także w zespole szkół 
zawodowych zainstalowano 
windę przystosowaną dla 
osób niepełnosprawnych 
i dokonano przebudowy sali 
gimnastycznej. Koszty tych 
projektów wyniosły około 120 
000 USD, mówi gubernator 
dystryktu Vladimir Matić 
z Rotary Club of Beograd 
Čukarica, Serbia. Matić 
podkreśla, że jego 66-klubowy 
dystrykt stał się o wiele lepszy 
dzięki tym zrealizowanym 
działaniom. 

| ROTARY NA ŚWIECIE

Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie

Prawie 6 na 10 
Gwatemalczyków 

żyje poniżej granicy 
ubóstwa.

Paragwaj

Gwatemala

Serbia i Czarnogóra

Malawi

Australia
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Malawi

Po śmierci Alexa Coutselosa, 
porucznika i lekarza 
medycyny z Wielkiej 
Brytanii, jego matka, 
Ruthie Markus z Rotary 
Club of Epsom w Anglii, 
rozpoczęła misję uczczenia 
pamięci jego miłości do 
Afryki i do pomagania 
innym. W 2006 roku Markus 
zainaugurowała organizację 
o nazwie Ameca - skrót 
od „Alex’s Medical and 
Educational Clinic” w Afryce. 
W ciągu kilku lat, Markus 
skupiła wysiłki na Malawi, 
finansując szkolenia 
medyczne i budowę 
szpitalnego skrzydła 
do ortopedii dziecięcej 
w Blantyre. W połowie 2017 
roku Ameca zakończyła 
budowę przychodni, która 
co miesiąc obsługuje aż 
5000 osób z 11 wiosek. 
Organizacja dostarczyła 

dwie karetki, ale niestety 
wiele dróg w Afryce 
jest nieprzejezdnych 
i przemieszczanie się nimi 
stanowi zagrożenie dla 
pacjentów. Kobiety w ciąży 
chodzą na rutynowe 
badania do najbliższej kliniki 
aż 6 km. Rotarianie z Epsom, 
kupili trzy ambulanse 
rowerowe za 500 USD. 
Są to solidne, napędzane 
pedałami, nosze na kółkach. 
Markus podkreśla jak ważna 
jest współpraca z sołtysami 
okolicznych wsi i lokalnym 
klubem Rotary w Limbe, 
aby prowadzić szczegółowe 
rejestry rozmieszczenia 
karetek pogotowia 
rowerowego. W związku 
z sukcesem poprzedniego 
projektu rotarianie mają 
zamiar dokupić sześć 
kolejnych ambulansów 
rowerowych.

Australia

W odpowiedzi na długotrwałą 
suszę w Nowej Południowej 
Walii i Queensland 
członkowie Rotary Club of 
Sydney zorganizowali zbiórki 
pieniędzy i wysłali siano do 
potrzebujących rolników, 
którzy musieli ubijać stada 
zwierząt, bo nie mogli ich 
wykarmić. Dystrykt 9640 
utworzył specjalny fundusz 
na poparcie tej inicjatywy 
a Klub koordynował 
darowizny, aby pomóc 
Burrumbuttock Hay Runners 
- całkowicie wolontaryjnej 
grupie kierowców ciężarówek 
i rolników darczyńców. 
Grupa Hay Runners wysłała 
łącznie 258 ciężarówek i 406 
przyczep z wartym ponad 4 
miliony dolarów sianem do 
800 rolników, karmiących 300 
000 zwierząt.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Wskaźnik piśmienności 
w Serbii wynosi około 
99% dla obywateli 
w wieku 15 lat 
i starszych.

Ponieważ w Afryce wiele dróg jest nieprzejezdnych Rotarianie z Epsom kupili trzy ambulanse roweroweFo
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Muzea w Hamburgu
Niezależnie od tego, co Cię interesuje, w Hamburgu znaj-
dziesz coś dla siebie. Jeśli lubisz rzadkie samochody spor-
towe? Muzeum Automotive Prototyp ma ich dziesiątki na 
swojej wystawie. Piłka nożna? Muzeum FC St. Pauli cele-
bruje zespół, którego historia sięga 1910 roku. Zwyczaje 
i tradycje? Pewnie zainteresuje Cię dzielnica magazynowa 
Speicherstadt, która była wolnym portem aż do 2003 r. 
Jest też siedzibą Muzeum Celnego (Deutsches Zollmu-
seum), gdzie można zagłębić się w zaskakująco fascynu-
jące historie ceł i przemytników, którzy zawsze starali się 
ich uniknąć.
Kiedy będziesz w Hamburgu na Międzynarodowej Kon-
wencji Rotary w dniach od 1 do 5 czerwca, możesz wstą-
pić do symulatora i sterować gigantycznym statkiem to-
warowym nad rzeką Łabą w Międzynarodowym Muzeum 
Morskim lub odwiedzić Kramer-Witwen-Wohnung, aby 
podpatrzeć życie codzienne w XIX-wiecznym Hamburgu. 
Muzeum Emigracji BallinStadt to doskonała okazja, aby 
zanurzyć się w doświadczeniach dziesiątek tysięcy ludzi, 
którzy przeszli przez to miejsce w drodze do nowego życia.
Mieszkańcy Hamburga mówią, że jeśli masz czas na zwie-
dzenie tylko jednego muzeum w ich mieście, powinno to 
być Muzeum Miniatur Wunderland. Muzeum to posiada 
1040 lokomotyw, ponad 9000 samochodów i lotnisko 
z samolotami, które kołują, startują i lądują. Można zoba-
czyć tam wypadki drogowe, fabrykę czekolady czy narcia-
rzy alpejskich - wszystko przedstawione jest w najdrob-
niejszych detalach.  Jenny Llakmani

Komunikacja publiczna
Poruszanie się po Hamburgu jest łatwe dzięki bezpiecznej 
i sprawnej sieci transportu publicznego. Dla uczestników 
Międzynarodowej Konwencji Rotary w dniach od 1 do 5 
czerwca 2019 r. będzie ona bezpłatna. Zarejestrowani 
uczestnicy Konwencji będą mieli nielimitowany dostęp do 
hamburskiego transportu publicznego, znanego jako HVV 
(by przejrzeć ten system, odwiedź hvv.de/en/about-us/
overview-service-offer). Aby wsiąść do autobusu, pociągu, 
a nawet promu, wszyscy pasażerowie będą musieli okazać 
plakietkę z Konwencji z logo HVV i datą ważności na od-
wrocie.
Cztery linie metra i 28 szybkich kolei tranzytowych i re-
gionalnych linii kolejowych jest połączonych z siecią tras 
autobusowych. Tymczasem siedem linii promowych bie-
gnie w porcie i wzdłuż Rzeki Łaby. Na głównych liniach 
pociągowych i autobusowych w centrum miasta rozkłady 
jazdy i ogłoszenia są w języku niemieckim i angielskim. 
Na wycieczkę krajoznawczą, wsiądźcie do autobusu nu-
mer 111, który jedzie wzdłuż rzeki Łaby pomiędzy Hafen-
City i Altona. Miniecie wiele zabytków, w tym Elbphilhar-
monie, Dok Landungsbrücken, targ rybny Altona i słynny 
za jego kluby i bary Reeperbahn. – Gundula Miethke.
Gestur Gislason 
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W Muzeum Automotive Automotive Prototyp 
można obejrzeć rzadkie samochody sportowe 

Poruszanie się po Hamburgu jest łatwe dzięki 
bezpiecznej i sprawnej sieci transportu publicznego

Zarejestruj się już dzisiaj na Konwencję Rotary International 2019 w Hamburgu na stronie: 
riconvention.org
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Odliczanie do Konwencji
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Tegoroczne Zgromadzenie Mię-
dzynarodowe Rotary Interna-
tional (International Assembly) 

czyli główne szkolenie gubernatorów 
elektów po raz kolejny miało miejsce 
w Manchester Grand Hyatt w kalifornij-
skim San Diego w USA. Zgromadzenie 
odbywało się w dniach 13-19 stycznia 
2019 roku. Nasz Dystrykt reprezento-
wała Gubernator Elekt Małgorzata Woj-
tas wraz z małżonkiem Mariuszem. 
Do południa odbywały się sesje ogól-
ne, a po obiedzie warsztaty w grupach, 
prowadzone przez najlepszych trenerów 
z całego świata. Najważniejsza, jak zwy-
kle była sesja, podczas której Prezydent 
Elekt Mark Maloney ogłosił swoje cele, 
hasło oraz logo roku. Zapewne ta wia-
domość dotarła już do większości Ro-
tarian, że hasłem kadencji 2019/2020 
roku będzie Rotary connects the world, 
czyli Rotary łączy świat. 
Podczas Międzynarodowego Zgroma-
dzenia miałem zaszczyt przewodniczyć 
jednej z sesji ogólnych, podczas której 
były wystąpienia dotyczące Rotary Fo-
undation oraz walki z Polio.
Jednym z mówców tej sesji był przy-

szły Przewodniczący Rotary Founda-
tion Gary Huang, który potwierdził już 
swoją obecność, na Instytucie Rotary 
w Gdańsku w dniach 27 do 29 września 
br. Wcześniej swoją obecność podczas 
gdańskiego Instytutu potwierdził także 
Prezydent Elekt Mark Maloney. A więc 
kolejny raz będziemy mieli zaszczyt go-

ścić dwóch głównych oficerów Rotary 
International.
Po raz pierwszy w historii Rotary, Pre-
zydent Elekt Mark Maloney zaprosił               
60 rotaractorów z całego świata, którzy 
uczestniczyli w szkoleniu gubernatorów 
elektów.
Na koniec szkolenia odbyły się godzinne 
spotkania Dyrektorów RI z gubernato-
rami elektami ze swoich stref. W moim 
przypadku byli to gubernatorzy z krajów 
skandynawskich, republik bałtyckich, 
Islandii, Rosji i oczywiście Polski. Celem 
spotkania była wymiana zdań na temat 
oceny odbytych szkoleń i wniosków na 
przyszłość. 
Po Zgromadzeniu odbyło się Zebranie 
Zarządu Rotary International podczas 
którego miało miejsce m. in. spotkanie 
z kierownictwem światowej organizacji 
non-profit Toastmasters International. 
Celem tego spotkania było zapoznanie 
się z profilem działania organizacji, a tak-
że być może w przyszłości ewentualnej 
współpracy. Głównym profilem tej orga-
nizacji są szkolenia liderów, a w szczegól-
ności nauki wystąpień publicznych. 
RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia

Międzynarodowe Zgromadzenie 
Rotary International 2019
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Po raz pierwszy w historii Rotary, Prezydent Elekt Mark Maloney zaprosił 60 rotaractorów 
z całego świata, którzy uczestniczyli w szkoleniu gubernatorów elektów

Prezydent Elekt Mark Maloney 
i Gubernator Elekt Małgorzata Wojtas
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W dniach 23-25 listopada 2018 
roku w Hotelu Gołębiewski 
w Mikołajkach odbyło się 

spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja - 
Rosja Polska. Stronę rosyjską reprezen-
towało 22 Rotarian a z Polski przyjecha-
ło 24 Rotarian. 

W obradach wzięli udział: Gubernato-
rzy - z Rosji - Alekxey Kutsenok Dys-
trykt 2220 i z Polski - Łukasz Grochow-
ski Dystrykt 2231, koordynatorzy ICC: 
z Rosji PDG Stephan Stein z RC Kali-
ningrad i z Polski ICC Polska Ryszard 
Łuczyn z RC Zamość, Mieczysław Ma-

ciążek Asystent Koordynatora Stre-
fowego Rotary Foundation Zone 16, 
przewodnicząca sekcji rosyjskiej Elena 
Leonteva RC Kaliningrad, przewodni-
czący sekcji polskiej Krzysztof Szkudla-
rek RC Giżycko. 

Byli przedstawiciele klubów rosyjskich 
z Ulyanovska, Kaliningradu, Rybińska 
i Moskavy. Stronę polską reprezentowa-
li Rotarianie z RC Giżycko, RC Bartoszy-
ce - Lidzbark Warmiński, RC Białystok, 
RC Olsztyn Varmia, RC Sopot Interna-
tional oraz zaproszeni goście z Woło-
mińskiego Klubu Biznesu. 

W serdecznej atmosferze obradowa-
liśmy opracowując program dalszych 
działań Komitetu oraz omawialiśmy 
projekty współpracy klubów z obu stron. 
Kolejnym spotkaniem będzie Bal Przy-
jaźni Polsko-Rosyjskiej, który odbędzie 
się w 2019 roku w Kaliningradzie. 

Zapraszam do udziału w pracach ko-
mitetu przedstawicieli klubów Dys-
tryktu 2231 - zgłoszenia proszę prze-
syłać na adres email: k.szkudlarek@
rotary.org.pl.
Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko
Przewodniczący ICC Polska Rosja

W niedzielę 16 grudnia 2018 r. w Gi-
życku, podczas Jarmarku Bożena-

rodzeniowego i Wigilii Miasta Giżycko, 
odbył się wspólny koncert zespołów dzie-
cięcych z Polski i Rosji. Festiwal Zbliżania 
Kultur, bo taką nazwę miało spotkanie, to 
pierwszy projekt powstałego w czerwcu 
2018 roku Komitetu ICC Polska-Rosja.
W ramach Festiwalu wystąpiły zespoły 
taneczne z Czerniachowska, Pravdinska, 
Kaliningradu i Sokółki k/Białegostoku. 
Dzieci zostały zaproszone  we współpracy 
z Fundacją „MIRA” z Kaliningradu, Lo-
kalną Organizacją Turystyczną Wilkasy 
k/Giżycka, Stanicą Komtura z Wożnic 
k/Mikolajek i RC Białystok, RC Giżycko 
oraz RC Bartoszyce Lidzbark Warmiński.
Zespoły spędziły w Giżycku dwa dni. 
Dzieci korzystały z różnych lokalnych 
atrakcji, spotkały się także z Mikołajem 
na wspólnej zabawie choinkowej. Nowe 

przyjaźnie, wymiana adresów i chęć po-
nownego spotkania mówią wiele – cel 
integracji został osiągnięty.
Wyjeżdżając dzieci prosiły o następne 

wspólne spotkanie - chciałyby się spo-
tkać z okazji Dnia Dziecka w 2019 roku.
Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko
Przewodniczący ICC Polska Rosja

Spotkanie Komitetu ICC Polska Rosja
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W spotkaniu Komitetu ICC Polska Rosja wzięło udział 46 Rotarian z Polski i z Rosji
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Festiwal Zbliżania Kultur to pierwszy projekt Komitetu ICC Polska-Rosja

Festiwal Zbliżania Kultur



Rotary Polska | 13

| ROTARY W DYSTRYkCIE

Od 1996 roku Rotary International 
i UNESCO stały się partnerami, 
a w 2012 roku rolę Rotary pod-

niesiono do rangi partnera stowarzy-
szonego. Odbyło się już kilka wspólnych 
konferencji (w 2006, 2008, 2011 i 2015 
r.), zawsze z udziałem Prezydentów Ro-
tary International i wysokich przedsta-
wicieli UNESCO, a ich wiodącym tema-
tem było z reguły zabieganie o pokój na 
świecie. Obie te organizacje mają bez-
pośrednie związki jakie stanowi m. in. 
realizacja wspólnych celów, czyli wal-
ka z chorobami, udostępnianie czystej 
wody, bezpieczeństwo matki i dziecka, 
rozwój ekonomiczny, działanie na rzecz 
pokoju i edukacja. Rotary International 
skupiło się właśnie na nich znając ich 
wagę jako podstawę wszystkich innych 
wysiłków czynionych na rzecz ludzkości.

Jedną z ważnych dziedzin jaką tak-
że zajmuje się UNESCO jest ochrona 
dziedzictwa ludzkości. Wiąże się to 
z kolejnym celem tej organizacji - zrów-
noważonym rozwojem miast i społecz-
ności. To właśnie rozwój oraz edukacja 
i działanie na rzecz pokoju legło u pod-
staw organizacji pierwszej konferencji 
Rotary UNESCO. Podjęło się tego RC 
Urbino (Włochy) w 2013 roku z inicja-
tywy tamtejszych Rotarian Mauro Bi-
gnami (DG 2090 w latach 2012-2013) 
i Roberto Imperato oraz całego klubu. 
Ideę tę podchwyciły inne kluby z miast 
wpisanych na listę UNESCO podejmu-
jąc się organizacji kolejnych konferen-
cji w Stambule, Florencji i w 2019 roku 
w Zamościu. Dzięki naszym zabiegom, 
szczególnie Anny Kaczmarczyk (RC 
Zamość Ordynacki) i PDG Jana Wrany 
(RC Kraków Wawel) możemy z wielką 
satysfakcją zaprosić wszystkich Rota-
rian na konferencję jaka odbędzie się 27 
kwietnia bieżącego roku.
 
Spotkanie, choć wiąże się z klubami 
miast listy UNESCO, przeznaczone 
jest dla wszystkich zainteresowanych 
ochroną światowego dziedzictwa. To 
my, mieszkający w zabytkowych mia-
stach lub choćby tylko mający kontakt 

z jednostkowymi zabytkami, powin-
niśmy rozumieć ich znaczenie dla cią-
głości naszych społeczeństw i trwania 
ich historii. Takie idee mają być przed-
miotem wykładów i dyskusji podczas 
konferencji „Synergia w Architekturze. 
Poszanowanie Dziedzictwa UNESCO”. 
Sądząc ze składu Komitetu Naukowe-
go konferencji może być bardzo inte-
resująco. Zaproszeni zostali bowiem 
luminarze polskiej i włoskiej nauki 
w dziedzinie architektury, urbanistyki, 
konserwacji i rewitalizacji zabytków.

Po konferencji odbędzie się uroczysta 
kolacja, podczas której zdecydujemy 
o miejscu konferencji w 2021 roku. Już 
wiemy, że będzie konkurencja, bo z róż-
nych stron docierają do nas wstępne 
propozycje. W założeniach Urbino było 
by kolejne konferencje odbywały się 
w innych krajach. 

Pewną nowością, są zaplanowane rów-
nolegle z konferencją, warsztaty dla 
studentów architektury. Tu znowu 
nieoceniona jest energia i zapał kolegi 
architekta Jana Wrany organizujące-

go je w ramach działań Politechniki 
Lubelskiej. Tym przykładem chcemy 
zachęcić inne kluby do przeprowadze-
nia podobnych na swoim terenie. Dla 
młodzieży jest to okazja do nauki po-
przez praktykę i do spotkania się z rze-
czywistą materią zawodu, nam daje 
możliwość zainteresowania ich dzia-
łalnością Rotary. Tym razem zajmą się 
pierwszymi próbami adaptacji Pałacu 
Zamoyskich na Centrum Kongresowo
-Hotelowe. Każdy Klub, który posiada 
w otoczeniu zaprzyjaźnionych studen-
tów architektury, może delegować ich 
na warsztaty, a jedyny dla nich koszt to 
podróż do Zamościa. 

Już dzisiaj zapraszamy Rotarian, osoby 
zainteresowane tematyką konferencji, 
a także studentów do naszego piękne-
go miasta. Rejestracja odbywa się na 
stronie internetowej naszego Dystryk-
tu (https://rotary.org.pl/wydarzenia/
konferencja-rotary-unesco-zamosciu/). 
Tam znajdziecie wszelkie szczegóły tego 
wydarzenia. 
Włodzimierz Bentkowski,
RC Zamość Ordynacki

Konferencja Rotary UNESCO 
już w kwietniu

Fo
t.

 p
ix

ab
ay

.c
om

Organizatorzy Konferencji zapraszają wszystkich Rotarian, osoby 
zainteresowane tematyką konferencji a także studentów do  pięknego Zamościa 
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Elbląg z DKMS
Dzień Dawcy Szpiku przypadał 13 października 2018 r. 
i tego dnia członkinie RC Elbląg Centrum postanowiły, 
we współpracy z Fundacją DKMS, zorganizować w elblą-
skiej galerii handlowej punkt rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. Była to kontynuacja akcji przeprowadzo-
nej w ubiegłym roku.
Między godziną 11.00 a 19.00 przy specjalnie przygoto-
wanych stanowiskach Rotarianki rejestrowały chętnych, 
aby powiększyć bazę osób dających szanse na znalezie-
nie dawcy do przeszczepu dla chorych na nowotwór krwi. 
Ostatecznie zarejestrowano niecałe 20 osób i choć jest 
to mała liczba to jednak co innego zaskoczyło rejestru-
jących. Wiele osób informowało, że są już w bazie, z tego 
wiele z nich dzięki ubiegłorocznej akcji. To cieszy. Nieste-
ty mnóstwo chętnych nie mogło się zarejestrować z po-
wodów zdrowotnych. Do stanowiska podszedł także pan, 
który w kwietniu 2018 r. oddał szpik 8-letniemu chłopcu 
w USA i podzielił się swoimi pełnymi wzruszeń  przeży-
ciami. Okazało się, że prawie rok trzeba czekać na to, czy 
przeszczep się przyjmie a przez dwa lata od przeszczepu 
dawca jest „zarezerwowany” tylko dla jednego pacjenta.
Takie historie inspirują i mimo niewielkiej liczby zareje-
strowanych trzymajmy kciuki, aby ktoś znalazł szansę na 
życie. Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Mikołajki w Domu Pomocy Społecznej 
RC Kraków od początku 
swojej działalności wspie-
ra Dom Pomocy Społecz-
nej im. L. i A. Helclów 
w Krakowie. 7 grudnia 
2018 r. delegacja naszego 
klubu odwiedziła pensjo-
nariuszy DPS na trady-
cyjnych już Mikołajkach. 
Dzięki wsparciu firmy 
„HEAN” FABRYKA KO-
SMETYKÓW i jej właści-
ciela, a naszego klubowego 
kolegi Henryka Kuśnierza, 
wszyscy mieszkańcy DPS 
(350 osób) otrzymali prezenty mikołajkowe. Następnie nasz 
klub wspólnie z mieszkańcami odśpiewał tradycyjne kolędy 
o złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.
Jan Brzozowski, RC Kraków

RC ElbląG CENtRUM

RC KRaKóW
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Rejestracja dawców szpiku była kontynuacją akcji z ubiegłego roku 

350 mieszkańców DPS 
otrzymało prezenty 
mikołajkowe

Rotariańskie kolędowanie
Rotary Club Wrocław działa już 27 lat, a jedną z naszych 
wieloletnich tradycji są spotkania w domach naszych 
członków.  
W tym roku, zgodnie ze zwyczajem, członkowie naszego 
klubu wraz z rodzinami przywitali Nowy Rok wspólnym 
kolędowaniem w domu obecnego Prezydenta Klubu - Je-
rzego Jagody. Najpierw z animuszem wkroczyła grupa ko-
lędników śpiewając i deklamując dzieje narodzin Jezusa. 
Jak każe piękna tradycja, ich występ zwieńczyła zbiórka 
do kapelusza przeznaczona na zbożny cel. Potem nastąpi-
ła poświąteczna biesiada, a gdy zaspokojono apetyt i pra-
gnienie, przystąpiono do kolędowania. Gospodarz zasiadł 
przy pianinie a artystycznego polotu naszym pieśniom 
nadała profesjonalna śpiewaczka, żona jednego z kolegów. 
Rotariański duch unosił się nad naszym spotkaniem, roze-
szliśmy się z nadzieją, że tak powitany Nowy Rok przynie-
sie nam wiele dobrego. Krystyna Krupa, RC Wrocław

Pomoc dla liceum 
Członkowie RC Biała 
Podlaska przekazali 
symboliczny czek na 
dwa tysiące złotych 
dla I Liceum Ogól-
nokształcącego im. 
J. I. Kraszewskiego 
w Białej Podlaskiej, 
zwanego popularnie 
„Kraszakiem”. Wielu 
członków Klubu Rota-
ry jest absolwentami 
tej szkoły. Fundusze pochodzą ze zbiórki podczas Centrum 
Dialogu - spotkania corocznie organizowanego przez Klub.
W dniu 14 listopada 2018 r. czek trafił na ręce dyrektora Li-
ceum Ireneusza Szubarczyka. Pomysłów na wykorzystanie 
tych środków jest wiele. Otworzą się nowe możliwości, takie 
jak prowadzenie zajęć dodatkowych, interdyscyplinarnych 
(na które zapraszani byliby naukowcy np. z warszawskich 
uczelni) lub udostępnianie pomocy dydaktycznych, w tym 
literatury anglojęzycznej. Będzie to także wsparcie dla 
uczniów najzdolniejszych, którzy będą chcieli rozszerzyć 
materiał zawarty w programie nauczania.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

RC WROCłaW

RC bIała PODlaSKa
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Jedną z wieloletnich tradycji Rotary Club 
Wrocław są spotkania w domach członków Klubu

Członkowie RC Biała Podlaska 
przekazali czek o wysokości 
dwa tysiące złotych dla I Liceum 
Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej 
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III Rotariańska Choinka dla dzieci
15 grudnia 2018 roku RC Giżycko zaprosił dzieci z miasta i okolic na III Rotariańską Choinkę do giżyckiej Ekomariny. 
W tym roku w zabawie uczestniczyło ponad 250 dzieci wraz z rodzicami. Naszymi gośćmi były również dzieci z zespołu 
muzycznego z Sokółki. 
Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. „Elfy Świętego Mikołaja” miały świetne pomysły na wspólne zabawy, z pomo-
cą Ity Haręzy i Ewy Klimek z RC Białystok dzieci przygotowywały ozdoby choinkowe i dekorowały wielką choinkę. Dużo 
radości sprawiło małym i większym budowanie z tysięcy klocków, śpiewanie kolęd i piosenek z Grzesiem Masiejczykiem 
oraz ciągnięcie sań z Świętym Mikołajem i Śnieżynkami. Dzieci koniecznie musiały sprawdzić, czy broda Mikołaja jest 
prawdziwa – brawo dla Mikołaja Franka Rodaka, że to wytrzymał.
Podczas całej zabawy wolontariusze dbali o to aby nie zabrakło gofrów, popcornu, waty cukrowej, cukierków, ciast i cia-
steczek oraz napojów.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim współorganizatorom, sponsorom i wolontariuszom za okazaną pomoc i za-
angażowanie. Dzieciom i rodzicom dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy w przyszłym roku.
Evelyna Jelec, RC Giżycko

| Z ŻYCIA kLUBÓW

Czysta woda dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Yasinya
W czerwcu 2017 roku RC Kraków Zamek Niepołomice, RC Chełm, 
RC Sopot International i RC Zamość Ordynacki, w ramach działań 
ICC Polska – Ukraina, udali się z roboczą wizytą do rotarian z Uż-
gorodu na Ukrainie.
Podczas spotkania z RC Użgorod Skała dowiedzieliśmy się o trud-
nej sytuacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Yasinya na Zakarpaciu, 
Ukraina. Ponad siedemdziesięcioro starszych podopiecznych, nie-
pełnosprawnych lub niezaradnych życiowo, mieszkało bez ogrze-
wania, kanalizacji i bieżącej wody w większości budynków. Od 
dłuższego czasu ośrodkowi pomagał RC Kosice Classic ze Słowacji 
gdyż środki publiczne dla Ośrodka z powodu bardzo trudnej sytu-
acji gospodarczej w tym kraju były niewystarczające i zapewniały jedynie wyżywienie podopiecznym. 
W RC Kosice Classic zrodził się pomysł globalnego grantu, który na trwałe poprawi sytuację sanitarną i tragiczne warunki 
bytowe w Yasini. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 159 771 USD, sporo jeszcze brakowało, zaczęliśmy więc działać aby pozyskać dodat-
kowe środki. I tak do grantu przyłączyły się kluby: RC Koszalin, RC Łódź Reymont, RC Sopot International oraz Dystrykty 
z Polski 2231 i Szwecji 2350. RC Koszyce Classic był nie tylko inicjatorem ale i największym darczyńcą spośród 19 klu-
bów uczestniczących w grancie na rzecz Yasini ponieważ przekazał środki w wysokości 46 000 USD. W listopadzie 2018 
natomiast wraz z RC Użgorod Skala zorganizował uroczystości  przekazania do użytkowania rezultatów grantu tj. sieci 
wodociągowej, kanalizacji, ogrzewania i łazienek. Polskie kluby i Dystrykty 2231 i 2350 na uroczystościach reprezentował 
prezydent RC Sopot International Bendt Haverberg. Długa była podróż autokarowa z Koszyc na Zakarpacie. Rotarianie 
z różnych klubów poznali się w jej trakcie, a  ich przyjacielskie kontakty nadal się rozwijają. W styczniu br. na balu w So-
pocie gościliśmy Rotarian z RC Kosice Classic z Ivaną Lengovą – koordynatorką projektu, RC Użgorod Skala i RC Koszalin 
uczestniczących w projekcie, a w kwietniu delegacja z RC Sopot International jedzie w odwiedziny do Koszyc. Nic tak nie 
łączy jak wspólne czynienie dobra, razem możemy więcej.  PDG Barbara Pawlisz, RC Sopot International

RC SOPOt INtERNatIONal
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W III Rotariańskiej Choince uczestniczyło ponad 250 dzieci

RC GIżYCKO
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W ramach projektu zostały wykonane kanalizacja, 
dostarczenie bieżącej wody, łazienki oraz ogrzewanie 
budynków
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Rotary spełnia marzenia
„Rotary Spełnia Marzenia” – to śmiało można 
powiedzieć autorska, stała i cykliczna akcja RC 
Lublin. A jak powszechnie wiadomo nic tak nie 
sprzyja spełnianiu pragnień jak święta Bożego 
Narodzenia. Tym razem przypadła nam w udziale 
możliwość i przyjemność urzeczywistnienia ma-
rzeń Agaty - uczennicy drugiej klasy szkoły za-
wodowej, specjalność introligator ze Specjalnego 
Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
Pomimo trudności związanych z niepełnospraw-
nością ruchową, Agatka wypełnia obowiązki 
szkolne, rozwija swoje zainteresowania. Jest po-
godna i optymistyczna. Opiekuje się swoim bra-
tem bliźniakiem, który jest niewidomy. Oprócz 
tego wspiera innych uczniów ośrodka zajmuje się 
nimi codzienne w swoim czasie wolnym. Chętnie 
angażuje się zarówno w akcje charytatywne jak 
i  powszednie życie szkoły oraz internatu. Agat-
ka w przyszłości marzy o podróżach i ukończe-
niu kursu wizażu, zaś od św. Mikołaja chciałaby 
dostać w podarunku bezprzewodowe słuchawki. 
Bycie św. Mikołajem dla Agatki było dla naszego 
Klubu ogromną radością.
Wojciech Brakowiecki, RC Lublin

Dar Serca za Dar Serca
Tomasz Zeliszewski i Mieczysław Jurecki 
z legendarnej Budki Suflera, Dariusz Toka-
rzewski z zespołu VOX, Jan Kondrak z Lu-
belskiej Federacji Bardów, przedstawiciele 
Lubelskiej Izby Lekarskiej i lokalnych firm 
oraz my z Klubu Rotary Lublin to tylko 
część uczestników licytacji „Dar Serca za 
Dar Serca” jaka związana jest z ogólno-
polską akcją „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”. Aukcję otworzył gospodarz miejsca 
w jakim się odbywała – Wojewoda Lubel-
ski – Przemysław Czarnek.
Wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że „środ-
kiem płatniczym” nie jest gotówka, lecz 
„dary serca” - dary rzeczowe. Wystarczy 
wyobrazić sobie, że wystawiane obiekty: 
płyty, obrazy, rzeźby i wiele innych, licy-
towane są: pudełkami herbaty, batonami, 
puszkami rybnymi i mięsnymi, butelkami 
oleju i innymi produktami spożywczy-
mi.  Co oczywiste, wszystkie wystawione przedmioty, trafiły na licytację bezpłatnie, jako dar. 
Klub Rotary Lublin jest  od kilku lat stałym i czynnym uczestnikiem licytacji. Teraz, podobnie jak przed rokiem, zobowią-
zaliśmy się sfinansować wysyłkę dwustu trzydziestokilogramowych paczek pocztowych, w które organizatorzy zapakują 
świąteczne podarunki dla najbardziej potrzebujących rodzin. Wojciech Brakowiecki, RC Lublin
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RC lUblIN

RC lUblIN

Rotarianie spełnili marzenia Agatki

Klub Rotary Lublin jest od kilku lat stałym i czynnym 
uczestnikiem licytacji „Dar Serca za Dar Serca”
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XXIII Choinka Rota-
riańska RC Warszawa 
City odbyła się 8 grud-

nia 2018 r. w warszawskim 
hotelu Sheraton i zgromadzi-
ła ponad 260 gości z klubów 
warszawskich oraz z całej 
Polski. Tradycyjnie były też 
z nami kluby partnerskie: RC 
Berlin Luftbruecke i RC Mila-
no Nord – fundatorzy głów-
nych nagród Gali.
Gości witał zespół jazzowy 
Warsaw Dixie Jazzmen oraz 
kieliszek szampana, co wprowadziło 
wszystkich w wesoły nastrój już od sa-
mego początku.
Galę zaszczycili swoją obecnością, mię-
dzy innymi, członek zarządu Rotary In-
ternational RID Piotr Wygnańczuk i Am-
basadorowie Wietnamu oraz Estonii.
Podczas części oficjalnej wieczoru wrę-
czono odznaczenia Paul Harris Fellow: 
Katarzynie Borowik z RC Warszawa City 
oraz Jerzemu Szerszenowiczowi z RC 
Giżycko.
Do RC Warszawa City przyjęto 3 nowych 
członków: Adama Jedynaka, Grzegorza 
Widawskiego i Mateusza Dackiewicza. 
Mateusz Dackiewicz poprowadził razem 
z Matthieu Bondu pierwszą część wie-
czoru. Druga część była pod precyzyjną 
opieką naszego Past Gubernatora An-
drzeja Ludka.
Gwiazdą wieczoru był rotarianin, pia-
nista i showman Waldemar Malicki ze 
swoim zespołem solistów, którzy są do-
brze znani jako Filharmonia Dowcipu. 
Koncert był na bardzo wysokim pozio-
mie muzycznym, a genialny styl kome-
diowy przypominał najlepsze tego typu 
tradycje z klubów w Las Vegas. W dal-

szej części wieczoru muzycy zaprezen-
towali piękną wiązankę kolęd w unikal-
nych aranżacjach.
Aukcję unikatowych i wartościowych 
przedmiotów prowadziła znana aktorka 
Laura Łącz, która niezwykle elegancko 
prezentowała charakter nagród ponie-
waż osobiście znała wielu ich darczyń-
ców. Oczywiście bardzo dziękujemy 
wszystkim naszym sponsorom. Nagrody 
fantowe i te przeznaczone na aukcję były 
imponujące i budziły wielki entuzjazm 
wśród gości. To zaowocowało bardzo do-
brym wynikiem finansowym Gali (ponad 
80 000 zł) i w związku z tym dwa czoło-
we projekty naszego klubu będą jeszcze 
bardziej mogły pomóc nie tylko naszym 
polskim lekarzom w powstrzymywaniu 
raka, ale też polskim dzieciom w trud-
nych warunkach w uczeniu się języków 
i rozwijaniu swojej tożsamości.
Prezentacja tych projektów była ważną 
częścią tego wieczoru:
Nasz projekt „Stop Cancer” był przed-
stawiony przez Prorektora Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego prof. 
Barbarę Górnicką razem z dr Waelem 
Suleimanem oraz Mieczysławem Ma-

ciążkiem. Dzięki środkom już 
zebranym wartość naszego 
całego rotariańskiego Global 
Grantu wyniesie sporo ponad 
100 000 USD.
Na przedstawionym w trakcie 
Gali filmie, o naszym drugim 
wieloletnim projekcie Good 
Start, opowiedziała jego twór-
czyni, Anna Wieczorek. Ten 
polski projekt był już opisa-
ny dwukrotnie w światowym 
czasopiśmie The Rotarian, 
ponieważ jest prawdopodob-

nie najbardziej udaną interaktywną me-
todą nauczania języka angielskiego na 
świecie dla młodzieży, a także dla osób 
w starszym wieku.
Gala obfitowała w wiele wspaniałych 
wydarzeń i mogliśmy cieszyć się, że 
ta impreza nie tylko integrowała ludzi 
z wielu krajów, ale też umożliwiła fi-
nansowanie wyśmienitych projektów 
ważnych dla całego społeczeństwa. Tak, 
jak wspominali nasi konferansjerzy, 
100% środków netto zebranych w ciągu 
tego wydarzenia będzie użyte wyłącznie 
na projekty bez żadnych dodatkowych 
opłat administracyjnych.
To jest naprawdę inspirujące. Rotary 
działa w podobnym trybie w prawie 200 
krajach na świecie i dlatego mamy naj-
wyższy ranking w kategorii międzynaro-
dowych instytucji charytatywno-dobro-
czynnych.
Wraz z Prezydentem naszego Klubu dr 
Alexem Kartselem i całym zarządem, 
dziękujemy wszystkim za wspieranie 
nas Waszą obecnością, entuzjazmem 
i szczodrością!
Mark Krawczyński,
RC Warszawa City

Inspirująca Gala Charytatywna
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Gwiazdą wieczoru był rotarianin, pianista i showman 
Waldemar Malicki ze swoim zespołem solistów

Paul Harris dla Jerzego  
Szerszenowicza z RC Giżycko

RC WaRSZaWa CItY
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Aukcję unikatowych i wartościowych 
przedmiotów prowadziła znana 

aktorka Laura Łącz
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3 października 2018 roku odbył 
się ostatni w tym sezonie wspól-
ny rejs żeglarzy Floty Pomerania. 
Postanowiliśmy, że popłyniemy 
prostą dezetą, łodzią, na której 
większość z nas stawiała pierw-
sze żeglarskie kroki.

Całkowity brak wiatru sprawił, że 
z przystani na jezioro Dąbie mu-
sieliśmy wypłynąć na wiosłach. 

Tutaj niestety nie obyło się bez spek-
takularnej awarii, bo nasz wzorowy 
Krzysiu Dokowski z taką siłą naparł na 
wiosło, że trzasnęło jak zapałka. Już na 
otwartej wodzie przyszedł wiatr i roz-
poczęła się wspaniała żegluga, bo cóż 
może być wspanialszego od żeglowania 
z przyjaciółmi w pięknym słońcu, bez-
piecznym wietrze i pod opiekuńczymi 
skrzydłami ochmistrza Jerzego Domi-
niaka, który niezwykle starannie zadbał 
o posiłki regeneracyjne dla załogi.
Po południu na przystani Centrum Że-
glarskiego w Szczecinie odbyło się ofi-
cjalne zamknięcie sezonu. Komandor 
Floty Leszek Zdawski przypomniał, że 
Flota Pomerania pływa już drugi se-
zon, liczy 27. żeglarzy z Polski, Niemiec 

i Szwecji, że naszym celem jest nie tylko 
wspólne pływanie, ale też działania na 
rzecz innych, szczególnie tych, którym, 
z różnych powodów, do wody daleko. 
O godzinie 15.00 flaga IYFR poszła w dół.

PODSuMOWaNIE 2018 ROKu

audiobook dla niedowidzących
28 marca Flota Pomerania zaprosiła 
szczecinian do Książnicy Pomorskiej na 
promocję audiobooka „Marią dooko-
ła świata” mojego autorstwa, wydanego 
staraniem Rotary Club Szczecin i prze-
znaczonego dla osób niedowidzących, 
a szczególnie żeglarzy. Jeśli w Waszym 
otoczeniu są takie osoby, a chcielibyście je 
obdarować miłym upominkiem w postaci 
audiobooka to proszę o kontakt, wyślę.

Rejs do Poczdamu
W dniach od 7 do 11 czerwca podczas 
inauguracji sezonu, odbyliśmy rejs 
jachtem motorowym Shangri-la na 
trasie Szczecin – Poczdam – Szczecin. 
Jacht prowadził kapitan i równocześnie 
armator Grzegorz Kotyński, prezydent 
RC Szczecin. Załogę stanowili: Krzysz-
tof Dokowski, Leszek Zdawski, Roman 

Kowalewski, Lubomir Synak, Aleksan-
der Szwarc i Maciej Krzeptowski. W Po-
czdamie zacumowaliśmy przy Kongres 
Hotelu i tam w dniu 9 czerwca odbyły 
się uroczystości przekazania służby RC 
Szczecin oraz rozpoczęcia sezonu Floty 
Pomerania. Rejs był udany, trasa godna 
polecenia, a jako szczególną jej atrakcję 
wymienić trzeba podnośnię/śluzę Nie-
derfinow, gdzie jednorazowo jacht po-
konuje 36 metrów różnicy między Odrą 
a Hawelą.

Regaty zabytkowych 
łodzi rybackich
W dniu 30 czerwca reprezentacja Floty 
w składzie: Krzysztof Dokowski, Roman 
Kowalewski, Czesław Kołtan i Maciej 
Krzeptowski uczestniczyła, już po raz 
drugi, w inauguracji cyklu regat zabyt-
kowych łodzi rybackich zeesbootów roz-
grywanych corocznie na wodach Saaler 
Boden w pobliżu Rostocku. Płynęliśmy, 
jak poprzednio na Krischanie pod do-
wództwem Achima Tamma. Poprzed-
nio zajęliśmy wysokie, drugie, miejsce, 
tym razem byliśmy „dopiero” czwartym 
jachtem na mecie, a startowało blisko 
60 jednostek.

Flota Pomerania
podsumowała sezon
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Ulysses podczas regat Unity Line

RC SZCZECIN
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Udział w regatach jest niezapomnianym 
przeżyciem. Atmosfera małego portu 
rybackiego, w którym usiłuje się pomie-
ścić kilkadziesiąt łodzi z kilkumetrowej 
długości bukszprytami, przedstarto-
wa gorączka i wreszcie walka na trasie 
trwająca od startu do mety… Inicjato-
rem naszych kontaktów z niemiecki-
mi żeglarzami był i jest Timm Stuetz, 
znakomity fotografik, autor pięknego 
albumu „Zeesboote, brązowe żagle po-
morskich łodzi”. Na Krischanie byliśmy 
niezwykle gościnnie przyjmowani przez 
załogę, mamy już zaproszenie na przy-
szłoroczne regaty.

Jazz Regata
W sierpniu jacht Verano prowadzony 
przez kapitana i równocześnie armato-
ra Marka Wróblewskiego (RC Szczecin) 
uczestniczył w Jazz Regata rozgrywa-
nych na wodach południowo-wschod-
niego Bornholmu. Załogę jachtu stano-
wili koledzy z RCS: Krzysztof Dokowski 
i Zbigniew Najmowicz oraz Kuba, syn 
armatora. Jak wynika z wspomnień 

kapitana regaty te są ze wszech miar 
godne polecenia. Jest tam to wszystko 
czego potrzebują żeglarze. Port w Nexø 
jest bezpieczny i słynie z gościnności, 
program artystyczny i gastronomiczne 
zaplecze znakomite, wyścigi przygoto-
wane i opisane w sposób czytelny, walka 
na trasie regat zawzięta i pełna emocji,
Poza tym sama żegluga na Bornholm 
i z powrotem może dostarczać wielu 
ciekawych przeżyć. Verano zajął w tych 
regatach wysoką, czwartą pozycję. Kapi-
tan obiecuje, że w przyszłym roku poku-
si się o jeden z medali.

Regaty unity Line
W dniach 4-5 sierpnia, należący do RC 
Szczecin Mirosław Lewiński, kapitan 
i armator jachtu Ulysses uczestniczył 
w XVIII Regatach Unity Line na redzie 
Dziwnowa. Przy słabych wiatrach, co 
nie było najszczęśliwsze dla Ulyssesa 
ważącego 17 ton, zajął 4 miejsce. W za-
łodze Mirka płynął nowy członek naszej 
floty, past prezydent RC Szczecin Wło-
dek Dominiczak.

Projekty dla młodzieży
W drugiej połowie sierpnia kpt. Lewiń-
ski poprowadził trzy rejsy w ramach 
projektu „Działania przeciw wyklucze-
niu w powiecie białogardzkim” wspie-
ranego przez Unię Europejską. Udział 
w nich wzięło 15 osób, które wcześniej 
nie miały pojęcia o żeglarstwie. Sukces 
tego przedsięwzięcia przeszedł najśmiel-
sze oczekiwania kapitana, a młodzież 
początkowa sceptyczna odłożyła smart-
fony i zajęła się żeglowaniem, wreszcie 
na koniec zadeklarowała chęć pływania 
w przyszłym roku. To wielka satysfak-
cja. W żeglarstwie jest magia!
W lipcu Flota Pomerania współorga-
nizowała obóz żeglarski dla młodzieży 
w Wisełce. Tym razem oprócz młodzie-
ży z Polski i Niemiec byli młodzi ludzie 
z Chin i Argentyny.

Wystawa 
w Książnicy Pomorskiej
W dniach od 5 do 29 września w Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie, prezen-
towana była wystawa fotograficzna 
„W 80 lat dookoła świata”, przygoto-
wana przez RC Szczecin, przypomina-
jąca ludzi, miejsca i zdarzenia z jakimi 
w czasie swej życiowej drogi zetknął 
się niżej podpisany. Spośród zapre-
zentowanych 74 fotogramów kilka ma 
szczególną wartość: „Herbatka u pani 
Marjorie Latimer w East London” czy 
„Trawler rybacki Tazar opływa przy-
lądek Horn podczas I Polskiej Mor-
skiej Ekspedycji Antarktycznej w 1976 
roku”, to prawdziwe perełki.

Spotkania z młodzieżą
Żeglarze Floty Pomerania są zaprasza-
ni do szkół i innych placówek oświaty 
z prelekcjami o odbytych rejsach. W  
nadchodzącym sezonie zimowym mamy 
już umówionych kilka takich spotkań.
Maciej Krzeptowski,
RC Szczecin
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Shangri-la przepływa pod „Mostem szpiegów”

Fragment wystawy „W 80 lat dookoła świata”

Na trasie regat zeesbotów w Wustrow Fo
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Radość i łzy laureatów
W ciepłej, niemal domowej atmosferze przebiegło otwarcie wystawy niepełnosprawnych artystów organizowane przez RC 
Kielce w Biurze Wystaw Artystycznych. Zebranych powitała kierująca placówką dyrektor Stanisława Zacharko-Łagowska.
Pani dyrektor podkreśliła trafność pomysłu i wysoki poziom przygotowanych na konkurs prac. Prezydent Klubu Marcin 
Krzemiński i sekretarz Magdalena Sitek mieli przyjemność wręczyć laureatom interdyscyplinarnego konkursu plastycz-
nego dyplomy i nagrody finansowe.
Główne trofeum otrzymał Krzysztof Linek za pracę „Dobry duch”. Wyróżnienie nadano Pawłowi Karpol za „Barwy jesieni”, 
a nagrody specjalne Dominikowi Waldon za „Martwą naturę z bibuły”, Janowi Kraj za „Kolory nocy” i Marioli Zachariasz 
za „Kici, kici”. 
Nie zabrakło uśmiechów i łez wzruszenia wśród laureatów oraz opiekunów. Dla takich chwil warto było zorganizować ten 
projekt. 
Konkurs i wystawa wpisała się w program obchodów Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. RC Kielce organizował 
konkurs po raz pierwszy, a kilkadziesiąt prac nadesłano z ośrodków znajdujących się w Kielcach i powiecie kieleckim. 
Należy dodać, że kilka prac zostało zakupionych przez gości wystawy. Pozyskane środki pomogą w rozwoju artystycznych 
uzdolnień osób niepełnosprawnych oraz wsparły akcję „Pomoc dla Meksyku”. Wszyscy uczestnicy potwierdzili wolę konty-
nuacji inicjatywy w następnym roku. Mamy zatem kolejny dobry punkt programu kieleckiego Klubu.
Marcin Krzemiński, RC Kielce 

Pomóżmy poszkodowanym w Meksyku
Meksyk walczy z powodziami. Huragan przechodzący w tym regionie zniszczył ty-
siące domów, a woda zalała domy na ogromnym obszarze. Są ofiary. Wśród po-
krzywdzonych jest rodzina Joanny Michel Parra, dziewczyny przebywającej w Kiel-
cach w ramach Rotariańskiej Wymiany Młodzieży.
Joanna mieszka w miejscowości Culiacan, która należy do miejsc najbardziej znisz-
czonych. Meksykanka gościła 24 września na spotkaniu naszego Klubu i krótko 
omówiła sytuację w jakiej znaleźli się jej bliscy. 
- Babcia, która mnie wychowywała straciła wszystko. Brakuje żywności, koców, odzieży. – mówiła Joanna
Po krótkiej naradzie kieleccy Rotarianie postanowili przekazać kwotę 2.000 dolarów na pomoc dla rodziny Parra. Absolutnie za-
skoczona Meksykanka rozpłakała się łzami szczęścia. Informacja o wsparciu szybko dotarła do Meksyku. Ojciec Joanny napisał:
„Z całego serca dziękujemy za to, co robicie dla naszej rodziny i naszego kraju, bardzo serdecznie dziękujemy całej rodzinie 
Olejarz, (rodzina w której jest Joanna – przypis własny) klubom Rotary, kolegom z klasy i znajomym Joanny, a zwłaszcza 
naszej siostrzanej Polsce, nie ma słów, aby podziękować za wszystko, co robicie. Błogosławieństwa”. Arturo Michel Perry
Rotary Klub Kielce zwraca się apelem do Koleżanek i Kolegów z polskich klubów Rotary o przyłączenie się do akcji. Wpłaty 
prosimy kierować na nasz rachunek:
89 1020 2629 0000 9502 0130 1308 w PKO BP oddział 1 w Kielcach z dopiskiem: Pomoc dla Meksyku
Marcin Krzemiński, RC Kielce
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RC KIElCE

RC KIElCE

Nagrodzeni uczestnicy konkursu wraz z organizatorami

Prezydent RC Kielce Maciej Krzemiński wręcza 
dyplom jednemu z uczestników konkursu

RC Kielce zwraca się z apelem do 
Rotarian o przyłączenie się do akcji 
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O pasjach i marzeniach, życiu 
i dalekich wyprawach, działalno-
ści w Rotary i o tym jaki powinien 
być prawdziwy Rotarianin - z hi-
malaistą, zdobywcą ośmiotysięcz-
ników, podróżnikiem, maratoń-
czykiem, członkiem RC Karpacz 
Karkonosze Rafałem Fronią roz-
mawiała Dorota Wcisła.

W swojej książce anatomia Góry. 
Osiem tysięcy metrów ponad ma-
rzeniami opisałeś miłość do gór. 
Zabierasz czytelników w niesamo-
witą podróż. Czy w taki sposób po-
pularyzujesz wspinaczkę?
Nie. Wbrew pozorom to nie jest książka 
o wspinaczce. Nie popularyzuję w niej 
niczego poza tym, że trzeba mieć ma-
rzenia i że świat jest cudny. I że podróż 
zmienia człowieka, zawsze na lepsze. 
Każda podróż, nie tylko górska. Napisa-
łem również książkę o poszukiwaniu pt. 
Odysseja Górska i ona nie jest o górach, 
tyko o żeglowaniu, o poszukiwaniu. Kie-
dyś, jak się odważę, to ją wydam. Inspi-
ruje mnie świat, choć góry w tym świe-
cie mają najważniejsze miejsce.

Na co dzień prowadzisz swoją fir-
mę. Czy pogodzenie życia zawodo-
wego, rodzinnego i pokonywania 
ośmiotysięczników jest trudne?
Jest, ale w życiu wszystko jest możliwe, 
jeśli się człowiek postara, podzieli z in-
nymi. Mnie się udało.

Ciemną stroną tego hobby jest to, 
że w górach giną czasem ludzie, 
z którymi się zżyłeś. To jest dość 
ryzykowna pasja. Jak się z tym czu-
jesz?
Cóż, to nie góry zabijają ludzi, ludzie 
tam giną, bo popełniają błędy. A ja? Ja 
staram się być tchórzem, ale żywym. 
Wiem, jest ryzyko i jestem tego świado-
my. Ale strach jest dobry, nie paraliżuje 
tylko wyzwala myślenie.

Czy tam na górze przychodzi cza-
sem kryzys?
Non stop. To huśtawka nastrojów. Lę-
ków, obaw, euforii. Dlatego himalaizm 
to stan ducha. Wszystko jest w głowie, 
nie w mięśniach.

Mówisz, że tam wszystko jest pro-
ste i że za każdym razem wracasz 
lepszy…
Bo to prawda. Stoisz naprzeciw tak nie-
wyobrażalnej potęgi, że właściwie nie 
istniejesz. To uczy. Rozwija. To powo-
duje, że się chce. Góry naprawdę zmie-
niają na lepsze. Nie tylko mnie. Tam 
się planuje i zawsze planuje się dobro. 

Może to wpływ tej pierwotnej potęgi? 
Nie wiem dlaczego, ale tak jest.

Czy góry nauczyły Cię pokory?
Nie wiem, może to góry, a może po pro-
stu życie? Ale tak, jest we mnie pokora. 
Wiem jak niewiele mogę.

Jak wygląda czas między wypra-

Himalaizm to stan ducha
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Rafał Fronia na uskoku powyżej lodowego trawersu w ścianie K2
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wami? Czy jakoś specjalnie się 
przygotowujesz?
Cały czas jestem po wyprawie, na wy-
prawie albo przed wyprawą. Ale to jed-
nak życie tu na dole ma sens. I staram 
się o tym pamiętać. Pracować, wypeł-
niać swoje obowiązki. I nie przygoto-
wuję się do wypraw. Ja stale jestem 
w ruchu. Biegam codziennie, w każdej 
chwili jestem gotów, to znaczy ciało, 
a umysł? To on musi się przygotować, 
trzeba czegoś mocno chcieć. Bardzo 
mocno, bo inaczej nie da się wytrzy-
mać kilku miesięcy tam, na lodowcu, 
w ścianie, w namiocie. Trzeba to ko-
chać, nie można sobie powiedzieć, 
teraz będziesz zadowolony a na ze-
wnątrz namiotu -30. Wewnątrz zresz-
tą tyle samo.

Czy ktoś z Twojej rodziny też się 
wspina?
Uff, nie. Wspinaliśmy się razem z córą, 
ale miałem wypadek. Poleciałem z 10 
metrów w Tatrach, a córka była na dru-
gim końcu liny. Od tamtej chwili chodzi 
za mną myśl, a co by było gdyby? Jak 
wyglądałoby jej życie? A gdyby stało się 
odwrotnie? Dużo pytań, ale każdy ma 
swoją drogę. Nie namawiam do wspina-
nia. Nikogo.

Czy małżonka popiera Twoje pa-
sje?
Nie do końca, małżonka czasem idzie 
ze mną w góry. Kilka miesięcy temu do-
szliśmy na przykład razem pod Everest, 
ale się nie wspina. Jeden wariat w domu 
wystarczy. Ważne jest, że mi na to po-
zwala, nie ma z tytułu mojej pasji zatar-
gów na tym tle.

Ile lat działasz w Rotary?
Nie pamiętam, ale z 12 lat już będzie, 
a może nawet więcej.

Kto zaprosił Cię do Klubu?
Moim wprowadzającym był Marek Bar-
tosiewicz, ale byłem najdłużej terminu-
jącym, bo oczekiwałem na przyjęcie 11 
miesięcy, chodząc regularnie na spotka-
nia. To chyba rekord oczekiwania.

Jaki według Ciebie powinien być 

Rotarianin?
Empatyczny. Jeśli patrzymy na problem 
to powinniśmy go widzieć. A widząc, ro-
zumieć, a rozumiejąc, reagować. Po to 
tu jestem, bo czasem jestem ślepy i nie 
widzę jakiegoś problemu, a tu patrzę 
oczami moich kolegów, którzy czasem 
mi pokazują palcem i mówią patrz. I ja 
patrzę, i widzę, i rozumiem...

aktywnie włączasz się w inicjaty-
wy RC Karpacz Karkonosze. Przy-

| LUDZIE ROTARY
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W skałach Rudaw Janowickich, Rozpadła

Zima w Karakorum, 
wyprawa na Broad Peak
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gotowujesz trasy wyścigów jakie 
organizujecie w ramach Korony 
Karkonoszy. Opowiedz trochę 
o tej sportowej rotariańskiej ini-
cjatywie.
Wszyscy w Klubie to robimy. Sport to 
jednak trochę abstrakcja. Tego nie dało 
się po prostu wymyślić. Staszek Chro-
miński, będąc nałogowym kolarzem, za-
proponował to na spotkaniu. Powiedział: 
chłopaki, zróbmy wyścig rowerowy, na 
Śnieżkę, najtrudniejszy w Polsce. Wszy-
scy pokiwali głowami, ale ja myślę, że 
z grzeczności, aby się nie obraził. A po-
tem jakoś poszło. Wspólne dzieło jed-
noczy. Jesteśmy scaleni, nie ma kłótni, 
dąsów. Mnie cieszą te imprezy, może dla-
tego, że sport jest mi bliski i bardzo lubię 
się w to włączać. Ale jak widzę kolegę, 
który z radością obiera funkcję parkingo-
wego na wyścigu i jak się tym cieszy, że 
na „jego” parkingu to żadnego bałaganu 
nie będzie... no my po prostu cieszymy 
się tym, że to robimy. Wszyscy.

upór, wytrwałość, silny charakter 
to z pewnością cechy zdobywcy 
ośmiotysięczników. Czy taki wła-
śnie jesteś – w życiu – nazwijmy je 
„codziennym”?
W życiu bardzo wiele od siebie wyma-
gam. I w związku z tym wymagam także 
wiele od innych. Mam świadomość, że 
jestem dość trudnym człowiekiem i nie 
jest ze mną łatwo. W dodatku jestem 
uparty.

Twoja wrażliwość i sposób w jaki 
opisujesz swoje przeżycia prze-

czą obrazowi człowieka, który 
ma „zakodowane” pokonywanie 
kolejnych gór. Jaki naprawdę je-
steś?
Właśnie taki. Życie to teatr, tu na 
dole. Staram się grać jak najmniej. 
Więc jestem taki jakim mnie widzą 
inni. Chyba?

Tyle o sobie wiemy na ile nas 
sprawdzono. Ile Ty sam wiesz 
o sobie?
Chyba niewiele. Ciągle dowiaduję się 
czegoś nowego. Odkrywam. Siebie, in-
nych. Człowiek w górach jest najważ-
niejszy. I to poznawanie siebie i innych 
jest dla mnie wielce inspirujące. Gdzież-
bym śmiał pomyśleć, jeszcze rok temu, 
że moje zapiski zostaną wydane i że kto-
kolwiek będzie chciał je czytać. Ale po 9 
lutego, kiedy spadła na mnie druga la-
wina wszystko się pozmieniało.

Najbliższy cel wyprawy?
Oj, złożony, bardzo. Wszystko zależy od 
tego co wydarzy się na K2 tej zimy. Od 
tego zależą nasze plany. Ale mój cel to 
Nanda Devi, a potem przerzucam się 
w Karakorum, pod Broad Peak i K2. 3 
szczyty, 2 miesiące.

Jak jest z tymi tytułowymi marze-
niami (tytuł książki Rafała Froni 
anatomia Góry. Osiem tysięcy me-
trów ponad marzeniami – przyp. 
red.)  i z ich realizacją?
U mnie? Mam głowę tak nabitą pla-
nami i marzeniami, że nie sposób ich 
wszystkich zrealizować. Ale taki jestem. 

Jestem marzycielem i nazywam siebie 
RGW (Romantykiem Gór Wysokich). 
Ale wiele z tych marzenioplanów jednak 
dochodzi do skutku. To daje mi paliwo 
do życia.
Myślę, że od marzeń zaczyna się wszyst-
ko: ewolucja, postęp, rozwój, szczęście... 
u podstaw wszystkiego leży myśl, ma-
rzenie właśnie. I od tego momentu, gdy 
sobie coś wymarzymy, to to się zaczyna 
dziać. Tak, tak, nie wszystkie marzenia 
się spełniają, ale to nie powód by ich 
nie mieć. Napisałem o tym kiedyś baj-
kę (publikujemy ją wraz z wywiadem – 
przyp. red). 
Życzę Tobie zatem wielu marzeń, 
które staną się rzeczywistością. 

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

Rafał Fronia
RC Karpacz Karkonosze
Zawodowo - kartograf i właściciel 
Wydawnictwa Turystycznego PLAN.  
Z zamiłowania - maratończyk, 
himalaista, podróżnik, zdobywca 
ośmiotysięczników. Odbył już wiele 
wypraw, m. in. do Afryki i Karakorum, 
w Himalaje i Andy. Uczestnik programu 
Polski Himalaizm Zimowy oraz 
Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. 
Autor książki „Anatomia Góry”. Razem 
z przyjaciółmi założył stowarzyszenie 
Źródła życia dla Afryki, którego 
głównym celem jest budowa studni 
w Kamerunie. Do tej pory udało się 
wybudować kilkanaście takich studni. 
Rodzinnie - mieszka pod Jelenią Górą 
i to jest jego prawdziwy dom, jak 
podkreśla - jego „Mała Ojczyzna”. 
W Rotary - Od 12 lat członek RC Karpacz 
Karkonosze. W kadencji 2013/2014 
Prezydent Klubu. W Klubie pełnił także 
funkcję sekretarza. 
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K2, widok z obozu II na Broad Peak
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Prawie każdy człowiek na świecie ma dwa światy, w dwóch 
światach żyje.

Pierwszy świat – to ten, który każdego z nas otacza. To Twój 
dom, szkoła, praca, rodzina i przyjaciele. Dni codzienne, prze-
życia w których uczestniczysz. To Twój samochód, stan konta, 
to Twój krzywy nos (a jest krzywy?), to łysina, którą starasz się 
ukryć. Ten pierwszy świat – to Ty. Cały.

Więc jaki jest ten drugi, skoro pierwszy jest cały? Zaraz, za-
raz. Ten pierwszy jest ważny, a ten drugi jest z nim połączo-
ny. Są jak brzoskwinia i pestka, a porównanie nie jest zgoła 
przypadkowe. Miąższem jest to, czym nasze życie się karmi, 
ale pestka? Czym jest pestka, zapytasz? Pestka jest tym co się 
wydarzy, a raczej tym, co się może wydarzyć, z pestki będą 
nowe brzoskwinie. Ale do rzeczy, Ad Rem. Wyobraź sobie, że 
możesz sobie wybrać Świat, swój własny, że chcesz by był jakiś 
tam... i takim On jest. W tym świecie Twój nos jest prosty jak 
strzała, po prostu. I po prostu zasadzasz pestkę i z niej wyrasta 
Twój drugi Świat, świat wyobraźni, marzeń i snów. Każdy go 
ma, każdy może wychodzić ze swojego miąższu takim jakim 
chce, nikt tu nie ma nic do gadania. No tak powiesz, marzenia, 
wszyscy je mamy. Wiem, to prawda, ale marzenia są różne, 
a nawet jeśli są takie same u mnie i u Ciebie, to mogą co inne-
go znaczyć. Z tej samej pestki może wyrosnąć piękne drzewo 
albo karłowaty krzak. 

Pozwól, że coś Ci podpowiem, o tym drugim świecie, bo ten 
pierwszy widać przecież jak na dłoni. Otóż najpierw trzeba 
znaleźć drzwi. Drzwi są bardzo ważne. Jak to, jakie drzwi? No 
drzwi do drugiego świata oczywiście. Jak wiesz, największymi 
marzycielami są dzieci i o to jaki będzie Twój drugi świat mu-
sisz zadbać bardzo wcześnie, wtedy kiedy człowiek jest jeszcze 
dzieckiem, bo wtedy łatwiej jest przejść przez dziurę w pło-
cie, a o drzwiach, (tych drzwiach) to i mówić nie ma co. Więc 
drzwi są Twoje i zawsze będą takie same, tylko Twoje drzwi, 
do tylko Twojego świata. Zamykasz oczy... i siuuup, i jesteś 
tam, tam gdzie świat nie ma ram, a cały jest do Twojej dys-
pozycji. Prostujemy nos? A może jednak ma być krzywy? Nie 
otwieraj oczu... widzisz, jest tak jak chcesz. No dalej, jest tyle 

do zrobienia, musisz o wszystkim pomyśleć, bo tu jesteś naj-
ważniejszy, do dzieła więc...

Przechodzisz więc przez drzwi na drugą stronę. Marzysz. Sta-
jesz się lepszy. Uśmiechasz się. Drzwi zawsze są obok, tak że 
stojąc możesz dosięgnąć klamki, chadzasz więc w tę i z powro-
tem, codziennie, wtedy jak Ci źle i wtedy kiedy jest Ci dobrze. 
Wtedy gdy auto nie chce zapalić i jak jest Ci zimno i gdy zajdzie 
słońce gdy dopiero idziesz na plażę. Drzwi się nie zamykają 
wręcz, nawet gdy śpisz, gdy puścisz klamkę. Często szczupa-
kiem się rzucasz do tego świata, gdzie za Tobą tęsknią. Czas 
płynie, urosłeś, ale jak mawiają: trening czyni Cię mistrzem, 
i tak Ty przez te drzwi, które jakby zmalały skaczesz zwinnie 
jak żaba, jak rzeka rwąca w nie wpadasz by się tam schronić. 
Czasem tam biegniesz by oznajmić radosną nowinę, aż drzwi 
staną się częścią Ciebie... i zacznie Ci się plątać, co jest tu, a co 
tam. To bardzo groźne, bo najważniejsze by to z pestki rosło 
Twoje drzewo, odwrotnie się nie da. 

Zapytasz więc: to mam nie marzyć? O nie, nie wolno nawet 
tak myśleć, to jeszcze groźniejsze, wyobraź sobie drzwi, przez 
które nikt nie przechodzi, rdzewieją zawiasy, bluszcz obrasta 
skrzydło i ościeżnicę, a z futryny zwisają pajęczyny, zapycha się 
zamek. Twoja pestka usycha i gdy sobie o tym przypomnisz – 
nie umiesz już przejść przez drzwi, czasem nie umiesz ich na-
wet znaleźć i zanim to pojmiesz – będzie za późno. Twój świat, 
który był Ci tu jedynym, bez marzeń stanie się szary, i nie bę-
dziesz wiedział jak to się stało, nie będziesz wiedział jak napra-
wić to co jest złe, brzydkie czy choćby krzywe – jak twój nos, 
bo nie będziesz wiedział, że on może być prosty, a twoje życie 
lepsze, szczęśliwsze – i aby takim było, musisz marzyć! Mu-
sisz codziennie przechodzić do drugiego świata by wiedzieć co 
można zrobić lepiej, jak samemu być lepszym, jak kochać ten 
pierwszy świat i ludzi. I jak żyć, by świat i ludzie kochali Ciebie. 
Gdy w drugim świecie będziesz dbał o swoje brzoskwiniowe 
drzewko i gdy będziesz je regularnie odwiedzał odwdzięczy Ci 
się wspaniałym miąższem w Tym – najważniejszym świecie.

Do zobaczenia więc, w marzeniach zawsze możemy się 
spotkać...

bajka Rafała Froni

Drzwi
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Najpiękniejszy widok Świata. Gdy wejdziesz na 
Kalapathar, 5545 m. npm, niewielką górkę nad Gorak 

Shep... przejdziesz do Narni. Przed Tobą otworzą się 
„Drzwi” a za nimi: Everest, Lhotse i Nuptse. Widok, który 

zainspirował miliony... do wielkich rzeczy. Rafał Fronia
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| Jarosław Kowalski, RC Olsztyn |

W podróży po Nowej Zelandii 
trafiliśmy do bajkowej kra-
iny położonej koło Matamata 

w centralnej części wyspy północnej czyli 
do Hobbitonu.

1. Jak to się zaczęło?
W 1998 sir Peter Jackson rozpoczął po-
szukiwania Shire, bajkowego miejsca, 
w którym umieści swój filmowy Hob-
biton.  Latając helikopterem odkrył 
w sercu regionu Waikato znajdującego 
się na zachodzie północnej wyspy farmę 
Alexandra. Owcza farma o powierzchni 
1250 akrów była uderzająco podobna do 
Shire opisanego w powieści Tolkiena.
Niesamowite było to, że okolica była nie-
skażona współczesnymi osiągnięciami 
techniki. Żadnych linii energetycznych, 
dróg i budynków w zasięgu wzroku. Re-
żyser mógł spokojnie opuścić XX wiek 
i zanurzyć się w świat Śródziemia.
Właściciel farmy Russell Alexander zgo-
dził się na wynajem pod warunkiem, że 
po zdjęciach wszystko wróci do stanu 
pierwotnego.
W marcu 1999 roku rozpoczęły się przy-
gotowania do stworzenia Hobbitonu. 
Pomogła armia nowozelandzka, która 
dostarczyła ciężki sprzęt. Dzięki nim zbu-
dowano drogę, którą na plan dojeżdżały 
ekipy filmowe a dziś dojeżdżają turyści 

z pobliskiego miasteczka Matamata.
Pierwszy Hobbiton zajął 12 akrów a po-
wstało na nim 39 domków. Zdjęcia do 
filmu, które trwały trzy miesiące rozpo-
częły się w grudniu 1999 roku. Zaraz po 
ich zakończeniu, zgodnie z życzeniem 
Russella Alexandra, Shire zniknęło. 

Powstanie Hobbitonu
Jakie było jego zdziwienie gdy po pre-
mierze filmu na farmę Alexandra zaczęli 
zjeżdżać coraz liczniej turyści. Właściciel 
zrozumiał, że popełnił wielki błąd bo film 
okazał się hitem i zdobył serca fanów na 
całym świecie.
Gdy w 2009 roku Peter Jackson przy-
gotowywał Hobbita, Russell Alexander 
zaznaczył, że po realizacji  wszystko ma 
pozostać na swoim miejscu.
Czyli dziś oglądamy scenerię drugiej 
części trylogii. Co ciekawe, zostało po 
niej więcej domków bo aż 44. W więk-
szości to fasady domów a całość ujęć 
z wnętrza domu Bilbo powstała w ha-
lach zdjęciowych.
Trylogia Hobbita została nakręco-
na zdecydowanie szybciej niż Władca 
Pierścieni.  
Od 2012 roku wycieczki po Hobbitonie 
kończą się w Green Dragon Inn czyli 
znanej z filmu Gospodzie Pod Zielonym 
Smokiem, gdzie w cenie biletu można 
a nawet należy spróbować słynnego piwa 
imbirowego.

Hobbiton 
– zwracaj uwagę na detale
Rekwizytami przy produkcji Hobbita zaj-
mowała się ta sama firma, która współ-
pracuje z Peterem Jacksonem od począt-
ku jego kariery czyli Weta Workshop z  
Wellington
Wielki dąb, który góruje na Bag End czyli 
domem Bilbo Bagginsa jest martwy.  Zo-
stał ścięty w Matamata i przewieziony na 
plan zdjęciowy. Liście są sztuczne. Wy-
konano je w Wietnamie. Co ciekawe ten 
dąb jest już drugim dębem przywiezio-
nym do Hobbitonu bo pierwszy się nieco 
rozsypał.  

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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Hobbiton w Nowej Zelandii – 
tu kręcono Władcę Pierścieni

Hobbiton to bajkowa kraina położona koło Matamata w centralnej części wyspy północnej Nowej Zelandii

KOWalSCY W PODRóżY
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     Moje 3 grosze...  test czterech pytań

Czy to jest
PRAWDĄ?

Czy jest UCZCIWE 
dla wszystkich 

zainteresowanych?

10 czerwca tego roku przypadnie 
30 rocznica przyjęcia w poczet 
członków Rotary International 
Warszawskiego Klubu Rotariań-
skiego. W 1989 roku, po długich 
50 latach nieobecności, Rotary 
powróciło do Polski. To znaczą-
cy jubileusz i dobry moment, aby 
porozmawiać przede wszystkim 
o historii. ale uważam też, że 
warto zmierzyć się z pryncypia-
mi naszego ruchu i odniesieniem 
do nich w XXI wieku. I tu wtrącę 
moje 3 grosze...   

Wszyscy wiemy co to jest „Test 
4-pytań” i pewnie z większą 
lub z mniejszą dokładnością 

potrafimy wymienić jego punkty. Może 
wielu też wie, że w wersji oryginalnej 
składa się z 24 wyrazów, ale kto wie jaka 
jest historia jego powstania? Czy zasta-
nawialiście się dlaczego „The Four-Way 
Test” uważany jest za jeden z najczęściej 
drukowanych i cytowanych wyróżników 
etyki w biznesie? Wiecie czy nie wiecie 
to i tak posłuchajcie.
W 1932 roku, w środku wielkiego kry-

zysu w Stanach Zjednoczonych, rotaria-
nin Herbert J. Taylor opracował prostą, 
czteroczęściową normę etyczną, która 
pomogła mu uratować bliską bankruc-
twa firmę. Deklaracje i zasady, które ona 
zawierała, pomogły także wielu innym 
znaleźć własny kompas etyczny. Wkrót-
ce przyjęty i spopularyzowany przez Ro-
tary International, „The Four-Way Test” 
jest dziś jedną z cech charakterystycz-
nych naszej organizacji. Może to być też 
jedna z najbardziej znanych deklaracji 
ubiegłego stulecia.

Taylor, urodzony w Michigan, ab-
solwent Northwestern University 
w Evanston w stanie Illinois, osiadł 
na stałe w Chicago w 1925 roku i roz-
począł pracę w Jewel Tea Co. Wkrót-
ce dołączył do Rotary Club Chicago, 
a w 1932 r. został poproszony o po-
moc w odnowie zbankrutowanej Club 
Aluminium Company of Chicago. Fir-
ma produkująca naczynia do gotowa-
nia była dłużna o 400 000 dolarów 
więcej niż jej całkowite aktywa i led-
wo utrzymywała się na powierzchni. 
Taylor odpowiedział na to wyzwanie 

i przyjął posadę prezesa Club Alumi-
nium. Zaryzykował i związał swój los 
z firmą, której restrukturyzacja okaza-
ła się elementem przyszłego sukcesu. 
Zmieniono podejście do produktu, do 
klienta, odrzucano wszystkie moralnie 
wątpliwe kontrakty i zaczęto budować 
zupełnie nowe relacje pomiędzy pra-
cownikami i kierownictwem. 

Do 1937 r. zadłużenie Club Aluminium 
zostało spłacone, a przez następne 15 
lat firma wypłaciła akcjonariuszom po-
nad 1 milion USD z tytułu dywidendy. 
Wartość firmy netto wzrosła do ponad 
2 milionów dolarów. W 1942 r. Richard 
Vernor z Chicago, ówczesny dyrektor 
Rotary International, zasugerował, aby 
Rotary zaadoptowała Test i w styczniu 
1943 r. Zarząd RI przyjął jego propo-
zycję. Herbert Taylor przekazał prawa 
autorskie dla Rotary International, gdy 
pełnił służbę jako prezydent R.I. w la-
tach 1954-55 podczas złotej rocznicy or-
ganizacji.

Zapytajmy więc siebie czy „To co myśli-
my, mówimy lub robimy”:

          To co myślimy,   mówimy lub robimy
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     Moje 3 grosze...  test czterech pytań

Czy buduje
dobrą wolę

i PRZYJAŹŃ?

Czy jest KORZYSTNE 
dla wszystkich 

zainteresowanych?

1. Czy to jest PRAWDĄ?
2. Czy jest UCZCIWE dla wszystkich za-
interesowanych?
3. Czy buduje dobrą wolę i PRZYJAŹŃ?
4. Czy jest KORZYSTNE dla wszystkich 
zainteresowanych?

Ale każdy test musi zostać poddany 
próbie. Czy to działa w codziennym 
świecie? Czy ludzie w biznesie na-
prawdę działają według jego zasad? 
Każdy system etyczny, który wzywa 
do życia prawdą i mierzenia działań 
na podstawie korzyści dla innych, jest 
wymagający. Taki test może wywołać 
ostry konflikt dla tych, którzy starają 
się zachować równowagę i realizować 
swoje ambicje. 

Na Konwencji R.I. z 1977 r. James S. 
Fish z Better Business Bureaus powie-
dział: „Aby przetrwać, konkurencyjny 
system przedsiębiorstw musi być prak-
tykowany w ramach surowego kodek-
su moralnego. W rzeczywistości cała 
struktura systemu kapitalistycznego 
opiera się w dużym stopniu na zaufa-
niu i na przekonaniu, że biznesmeni 

będą postępować uczciwie i rzetelnie, 
nie tylko ze sobą nawzajem, ale także 
z ogółem społeczeństwa, konsumen-
tem, akcjonariuszem i pracownikiem.”

Niewiele rzeczy jest potrzebnych 
w naszym społeczeństwie bardziej niż 
uczciwość moralna. „The Four-Way 
Test” poprowadzi tych, którzy odważą 
się wykorzystać go dla godnych celów: 
wybierania, wygrywania i utrzymy-
wania przyjaciół; budowania dobrych 
relacji z innymi; zapewnienia szczęśli-
wego życia w domu; opracowywania 
wysokich standardów etycznych i mo-
ralnych; odniesienia sukcesu w wy-
branej firmie lub zawodzie; i stawania 
się lepszym obywatelem oraz lepszym 
przykładem dla następnego pokolenia.

Niezwykle prosty, oszałamiający 
w swej mocy, niezaprzeczalnie w swo-
ich wynikach, „The Four-Way Test” 
oferuje świeżą i pozytywną wizję 
w świecie pełnym napięcia, zamiesza-
nia i niepewności.
PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel

 
(Opracowano na podstawie materiałów RI 
– przemówienie Darrella Thompsona, RC 
Morro Bay w Kalifornii)

PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel

Gubernator Dystryktu 2230 
w kadencji 2013/14, Asystent 
Koordynatora Strefy 16 ds. Rotary 
Foundation w kadencjach 2014-
2017, Przedstawiciel Prezydenta RI 
Barry’ego Rassina na Konferencji 
Dystryktu 2290 w Lyngdal 
w Norwegii, 2018 r., Przewodniczący 
Komitetu Dystryktalnego Rotary 
Foundation w kadencjach 2017-2019.

          To co myślimy,   mówimy lub robimy
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PDG aleks Kożenkin, RC Kijów 
Gubernator Dystryktu 2230 Polska, ukraina, Białoruś w kadencji 2014-2015,
zmarł 3 stycznia 2019 roku

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

SuKCESY KaDENCJI:
- organizacja Dni Rotary dla szerokie-
go grona przedstawicieli społeczeń-
stwa w Polsce i Ukrainie, 
- organizacja akcji Dnia Polio
- znaczący wzrost wpłat do Fundacji 
Rotary (prawie 50 tys. dolarów)
- utworzenie nowych Komitetów Mię-
dzykrajowych ICC i imponujące wy-
niki ich działaności (np. ICC Ukraina
-Israel)
- odnowienie Komitetu Polio+ na 
Ukrainie

WYZWaNIa KaDENCJI: 
Aneksja Krymu i wojna w Donbasie, co 
stworzyło wiele problemów w działalno-
ści miejskich klubów Rotary oraz wielkie 
problemy społeczne na Ukrainie.

WaŻNE WYDaRZENIa W Ka-
DENCJI: 
Wizyta Sekretarza Generalnego Johna 
Hewko w klubach ukraińskich.

NOWE KLuBY W KaDENCJI: RC 
Warszawa Fryderyk Chopin, E-Klub 
Ukraina, RC Grudziądz Centrum, 3 
Kluby Rotaract.

Materiał przygotowany do Biuletynu 
Informacyjnego Konferencji Dystryktu 
2230 w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).

kartki
z historii

PDG Aleks Kożenkin wręcza Nikoli Steblianko kartę charterową E-club Ukraina

Dzień Polio

PDG Aleks Kożenkin Fo
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A oto wspomnienie tych wydarzeń na-
pisane przez przyjaciela Aleksa – PDG 
Janusza Potępę.

3 stycznia, kilka minut po ósmej rano 
zadzwonił telefon. Już po pierwszych 
słowach rozpoznaję ukraiński akcent, 
a potem głos Gieny Kroychyka, który 
przekazuje mi wiadomość o śmierci 
Aleksieja. W pierwszej chwili myśla-
łem, że źle usłyszałem. Jak to moż-
liwe? Przecież nie dalej jak kilka dni 
temu składaliśmy sobie z Aleksiejem 
życzenia noworoczne. Zadzwoniłem 
do Siegieja Zavadskiego, który łamią-
cym się głosem potwierdził wiado-

mość informując mnie jednocześnie 
o przygotowaniach do pogrzebu...   

Ze smutkiem przekazałem dalej otrzy-
maną wiadomość, a sobotę rano, po-
leciałem na pogrzeb do Kijowa, aby 
pożegnać w imieniu nas wszystkich 
zasłużonego Rotarianina, wspaniałego 
człowieka i wielkiego przyjaciela Pol-
ski i polskich Rotarian. Poleciałem też 
do Kijowa, aby pożegnać mojego na-
stępcę w służbie gubernatorskiej Dys-
tryktu 2230 i mojego przyjaciela.

W pamięci powróciły razem spędzone 
chwile, a szczególnie wspólna podróż 
z Kijowa do Kirovogradu we wrześniu 
2013 roku kiedy to podczas kilkugo-
dzinnej podróży Aleksiej opowiedział 
mi całą historię powstania Rotary 
na Ukrainie. Był skarbnicą wiedzy, 
a przede wszystkim naocznym świad-
kiem i uczestnikiem tych wydarzeń. 
Jaka szkoda, że nie miałem wtedy 
możliwości zarejestrowania tej relacji 
i nie wiem też czy zrobił to kiedykol-
wiek ktoś inny. Będziemy też zawsze 
pamiętać Aleksieja z okresu jego ka-
dencji Gubernatora, kiedy to odwie-
dzając kluby starał się rozświetlić 

nasze rotariańskie drogi zgodnie z ha-
słem roku „Light Up Rotary”. 

Ciągle gnamy do przodu, zatracamy 
się w wirze codziennych zajęć i dopie-
ro takie wydarzenia przywołują reflek-
sje i skłaniają do zastanowienia nad 
sensem życia. Dopiero takie chwile 
uświadamiają nam jak to nasze życie 
jest ulotne i jak nieprzewidywalny jest 
nasz los. Dopiero w takich momentach 
zadajemy sobie pytania czy to o co wal-
czymy ma w ogóle sens? Czy udowad-
nianie innym, że jesteśmy mądrzejsi, 
lepsi, że to my mamy rację i że nasze 
musi „być na wierzchu” spowoduje, 
że będziemy szczęśliwsi i będziemy 
żyć dłużej. Płacimy za to zdrowiem, 
przeżywanym stresem, chorobami, aż 
w pewnej chwili uświadamiamy sobie, 
że to nie ma sensu. Tak wiele mówi-
my o przyjaźni, empatii i wzajemnym 
szacunku, a często w codzienny życiu 
postępujemy zupełnie inaczej. Pamię-
tajmy więc o tych, którzy stosowali się 
do tych reguł i zasady rotariańskie sta-
wiali na pierwszym miejscu. 
Pamiętajmy o Aleksieju...   
PDG Janusz Potępa
RC Kraków Wawel
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Pamiętajmy o aleksieju 
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3 stycznia 2019 roku 
odszedł na wieczną 
rotariańską służbę 
wspaniały człowiek 
aleks Kożenkin (RC 
Kijów) Gubernator 

Dystryktu 2230 
w kadencji 2014-2015.  

Jedno z wspólnych spotkań z PDG Aleksem Kożenkinem po Konferencji w Kijowie
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Waldek był olsztynianinem 
z urodzenia i wyboru. Kochał 
to miasto i poświęcił mu całe 

swoje zawodowe życie. Kochał rodzi-
nę, pracę, sport, jeziora, nad którymi 
się wychowywał. Studiował geodezję 
w Kortowie a później przez 45 lat był 
związany z Okręgowym Przedsiębior-
stwem Geodezyjno-Kartograficznym, 
gdzie był pracownikiem, dyrektorem 
a w końcu prezesem.
Przez 22 był związany z Warmińsko
-Mazurskim Klubem Biznesu a ostat-
nie trzy lata pełnił funkcję prezesa 
Klubu. 
Rotarianinem został w 2002 roku a do 
Rotary Club Olsztyn przyjmował go 

w czasie swojej pierwszej prezydentu-
ry kolega Ireneusz Iwański. 
Waldek był pomysłodawcą autorskie-
go programu spotkań zawodowych 
kolegów Rotarian z młodzieżą z ostat-
nich klas licealnych. Ideą tego progra-
mu była pomoc młodzieży w wyborze 
zawodu poprzez spotkania z przedsta-
wicielami różnych branż. 
Wiadomość o jego śmierci zaskoczyła 
nas miesiąc po jego 70 urodzinach.  
Straciliśmy oddanego kolegę, przy-
jaciela, który angażował się w pomoc 
młodym ludziom, którzy rozpoczynali 
drogę zawodową jak również aktywne-
go organizatora. 
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn 

Odszedł na zawsze - nasz 
przyjaciel Waldemar Klocek
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5 lutego 2019 roku 
dotarła do nas bardzo 
smutna wiadomość. 
W nocy zmarł nasz 

klubowy kolega 
Waldemar Klocek.  
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12 stycznia 2019 r. odbył się Bal 
Feniksa Warszawskiego Klubu 
Rotaract, stanowiący zwieńcze-
nie dziewięciu miesięcy przygo-
towań do tego bardzo ważnego 
wydarzenia. 

Członkowie warszawskiej „Jedyn-
ki” wiele rzeczy robili od zera, 
a jeszcze więcej musieli nauczyć 

się zupełnie od podstaw, ale po pod-
liczeniu środków zebranych podczas 
Balu oraz po przeczytaniu wielu po-
zytywnych opinii od klubów Rotaract 
i Rotary z całej Europy wiemy, że było 
warto. 
Bal Feniksa zorganizowaliśmy z okazji 
kilku rocznic: 25-lecia Warszawskie-
go Klubu Rotaract, 25-lecia Rotaractu 
w Polsce oraz 50-lecia Rotaractu na 
świecie.
Gwoli przypomnienia, Rotaract został 
założony przez Rotary International 
w 1968 r., a Warszawski Klub Rotaract 
miał swój oficjalny czarter w 1993 r. 
Klub postanowił jednak zorganizować 
Bal Feniksa w 2019 r., aby nie kolido-
wał on z licznymi wydarzeniami rota-
ractorskimi oraz rotariańskimi.
– Organizacja balu charytatywnego 
była dla nas wielkim wyzwaniem – 
wspomina Rafał Tondera, prezydent 
Warszawskiego Klubu Rotaract. – Bar-

dzo zależało nam na tym, żeby uroczy-
stość odbywała się w duchu integracji 
Rotaractu, Rotary oraz naszych przy-
jaciół. Aby wszyscy czuli się wspaniale 
i miło wspominali to wydarzenie.
Udało im się. Bal Feniksa odbył się 
w formule koktajlowej, która bardzo 
przypadła do gustu każdemu z ponad 
setki gości. – Dzięki mniej zobowiązu-
jącej formule goście mogli się poznać 
i porozmawiać  –  wyjaśnia Paweł So-

siński wiceprezydent „Jedynki”. Ale 
zanim nadeszła pora na rozmowy kulu-
arowe, wszystkich gości czekała bogata 
w atrakcje część oficjalna Balu Feniksa.
– Zaczęliśmy dość standardowo, ale 
szybko zboczyliśmy na inny, własny tor 
– śmieje się prezydent warszawskiej 
„Jedynki”. – Bardzo cieszyliśmy się, że 
na Bal przyszło aż sześć klubów Rota-
ract z całej Polski, w tym z Warszawy, 
Łodzi, Torunia i Krakowa oraz sześć 

bal Feniksa 
Występ zespołu wokalnego SOUNDSET, wykonującego własne aranżacje utworów rozrywkowych, zachwycił uczestników Balu Fo
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Prezydent Warszawskiego Klubu Rotaract Rafał Tondera i japońska pianistka Ai Ishizaki Fo
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reprezentacji warszawskich klubów 
Rotary. Wielką radość sprawili nam 
także goście z Brazylii, Cypru, Meksy-
ku, Japonii oraz Mongolii! Na wstępie 
podziękowaliśmy 28 partnerom i spon-
sorom Balu Feniksa. Po kliku bardzo 
ciepłych słowach od Gubernatora-No-
minata Dystryktu - Janusza Kozińskie-
go, DRR - Anny Grzywacz oraz DRRE-
lekt - Marii Sobczyk nadszedł czas na 
koncerty.
Była to prawdziwa uczta dla uszu. Jako 
pierwsza na scenę została zaproszona 
wielokrotnie utytułowana japońska 
pianistka, Ai Ishizaki, która zachwyciła 
gości swoimi interpretacjami Chopina 
oraz Liszta; zaraz po niej miał miejsce 
występ zespołu wokalnego SOUND-
SET, wykonującego własne aranżacje 
utworów rozrywkowych (i nie tylko!). 
Ponadczasowość oraz wirtuozeria spra-
wiły, że oba koncerty zostały przyjęte 
przez publiczność z wielkim entuzja-
zmem, o czym świadczą długie brawa… 
oraz bisy.
– Bal Feniksa stanowił spore wyzwanie 
budżetowe – zaznacza Michał Ziętkow-
ski, skarbnik Warszawskiego Klubu 
Rotaract. – Zorganizowaliśmy uroczy-
stość na 120 osób w czterogwiazdko-

wym hotelu w samym centrum Warsza-
wy, ale i tak udało nam się zebrać sporą 
sumę na nasz cel charytatywny.
– Cały dochód z Balu Feniksa zasili bu-
dżet naszej najbardziej ambitnej akcji. 
Chcemy własnoręcznie przeprowadzić 
remont lokalnego Centrum Kultury 
i Sportu – przypomina Jan Woluntar-
ski, sekretarz warszawskiej „Jedynki”. 
– Wszystkich ciekawych przebiegu tej 
akcji zapraszamy na stronę RAC War-
szawa na Facebooku.
Poza koncertami na gości czekała au-
kcja przedmiotów, galeria sztuki z ob-
razami Bogny Jarzemskiej-Misztalskiej 
oraz Marzenny Ewy Groszewskiej, 
a także zabawa fantowa, w której moż-
na było wygrać zabiegi SPA, weekend 
w hotelu dla dwojga, skórzane kreacje, 
gry RPG czy nawet… materac rehabi-
litacyjny! Po wszystkim goście zostali 
zaproszeni na parkiet.
– Pragnę podziękować wszystkim, któ-
rzy przybyli na Bal Feniksa – podsu-
mowuje Rafał Tondera. – Szczególnie 
tym, którzy pokonali setki (a niektórzy 
nawet tysiące!) kilometrów, by razem 
z nami świętować te rocznice. Ale 
chciałbym podziękować także partne-
rom i sponsorom tej uroczystości. Jest 

to bardzo ważne, abyśmy jako Rota-
ry International dbali o firmy, które 
wspierają naszą działalność. Rotarac-
torzy, Rotarianie, przyjaciele! Podczas 
swoich zakupów pamiętajcie o tych 
firmach, które wspierają naszą… oraz 
TWOJĄ działalność w Rotary Interna-
tional.
Warszawski Klub Rotaract serdecznie 
dziękuje Partnerom Głównym Balu Fe-
niksa: Kia Eforia, Holiday Inn Warsaw 
City Center, HUZIOR, Browarowi Am-
ber, Salonowi Optycznemu Jerzy Wy-
socki, Pracowni Urody, White Kanga, 
Sensen.pl oraz najlepszemu klubowi 
sponsorskiemu – RC Warszawa-Józe-
fów. Dziękujemy Partnerom Balu Fe-
niksa: Art.-Plast, Atelier Podologicz-
nemu Katarzyny Rytel, Buchnikowej 
Chacie, salonowi Doktor Marchewka, 
eM Style, Flexi Street, HerbaTy&Ja, 
Juggler Games, Klubowi Sosnowemu, 
Mongolian Traditional Medicine, Pa-
ladynatowi, Peek Pick, Pitnemiody.pl, 
Quality Missala, Teatrowi Muzyczne-
mu Rampa, ROSA Gold Chains, Super-
fizjoterapia Marcin Nestorowicz, Te-
aStore.pl, YAMAHA.
Rafał Tondera, Warszawski Klub 
Rotaract / RC Warszawa-Józefów

Kolejny już i tym razem ostatni R.E.M. 
(Rotaract European Meeting) 

w tej kadencji, dobiegł końca, ale pięk-
ne wspomnienia pozostaną na długo. 
W listopadzie 2018 roku gościliśmy na 
R.E.M. w cypryjskim Limassol, a zimo-
wa konferencja, zorganizowana przez 
Rotaract Europe, odbyła się w styczniu 
2019 roku, w szwedzkim Malmö. Moty-
wem przewodnim byli Wikingowie, stąd 
też nie obyło się bez wydarzenia w tym 
stylu oraz wycieczki do wioski wikingów. 
Jak na każdym wyjeździe w piątek odby-
ło się spotkanie reprezentantów krajów 
członkowskich i ważne dla losów naszej 
organizacji głosowania (np. dotyczące 
osobowości prawnej ERICa). Pełniący 
swoją służbę Zarząd przedstawił podsu-
mowanie stanu naszych finansów i sytu-
acji Rotaractu. 
Pojawiło się też kilka nowinek oraz ak-
tualności na temat zbliżających się kon-
ferencji. W maju jedziemy na R.E.M. 
do Belgradu, do pięknej Serbii. Jesienią 
włosi zapraszają nas na najlepsza pizzę 

do Neapolu i Caserty a w zimie w ko-
lejnym roku udamy się do … Lizbony, 
która wygrała R.E.M. 2020! Krótko mó-
wiąc: can’t wait! Nie ma lepszej okazji 
do poznania tak wielu wspaniałych ludzi 

i wysłuchania ciekawych paneli niż pod-
czas europejskich konferencji Rotarac-
torskich! Do zobaczenia w Belgradzie.
anna Grzywacz, DRR D2231
Rotaract Klub Kraków Wawel

| FELIETON| NASZE AkCjE
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Europejskie spotkanie Rotaractu w Malmö
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Już 18 lat trwa tradycja organizowa-
nia przez RC Wrocław, w przeded-
niu Świąt Bożego Narodzenia, Wi-

gilii Wielu Narodów we Wrocławiu.

W uroczystości uczestniczą studenci 
wymiany młodzieżowej, którzy z całe-
go świata przyjeżdżają na rok do Polski. 
Uczą się tu języka, uczęszczają do szko-
ły, mieszkają u rodzin, poznają naszą 
historię, tradycje, kulturę i zawierają 
przyjaźnie. W tym samym czasie mło-
dzież polska spędza rok za granicą. Całą, 
logistycznie skomplikowaną akcję koor-
dynuje Komitet Wymiany Młodzieżowej 
Dystryktu 2231 z przewodniczącą Mag-
daleną Żmijewską. Na poziomie zaanga-
żowanych klubów, studentami opiekują 
się oficerowie wymiany młodzieżowej.

Wigilia Wielu Narodów odbyła się 
w dniach 7-9 grudnia 2018 roku. Tego-
roczna myślą przewodnią spotkania były 
hasła: „bądź inspiracją” i „bądź dobry 
jak chleb”. Po raz kolejny zakwaterowa-
nie studentów i oficjalna impreza miały 
miejsce w pałacu w podwrocławskich 
Pawłowicach. Obiekt jest własnością 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-

cławiu, stanowiąc jego Centrum Eduka-
cyjno-Rozwojowe.

Młodzież z Australii, Brazylii, Kanady, 
Japonii, Meksyku, USA oraz innych kra-
jów przybyła i została zakwaterowana 
w piątek 7 grudnia. Jeszcze tego same-
go dnia studenci odwiedzili największy 
i najbardziej znany Jarmark Bożonaro-
dzeniowy w Polsce - tradycyjnie zloka-
lizowany na wrocławskim Rynku, Placu 
Solnym i przyległych ulicach. Następne-
go dnia goście zwiedzili ZOO ze słynnym 

Afrykarium, podziwiali Panoramę Racła-
wicką i zapoznali się z najważniejszymi 
zabytkami Wrocławia. Przewodnikiem 
i opiekunem grupy był Tomasz Żurek, 
były student wymiany młodzieżowej. 
Przy tej okazji warto nadmienić, że orga-
nizator wydarzenia – Klub Rotary Wro-
cław, działający od 1991 r. jest bardzo 
zaangażowany w tę działalność. Co roku 
kilku (do 10-ciu) młodych ludzi przyjeż-
dża do Wrocławia i tyluż spędza, bardzo 
pożyteczny dla rozwoju młodego czło-
wieka, rok za granicą. W ten sposób przy-
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Wigilia Wielu Narodów
- Spotkanie Wielu Kultur

Tradycja organizacji Wigilii Wielu Narodów przez RC Wrocław trwa już 18 lat

W repertuarze koncertu znalazły się polskie i międzynarodowe 
kolędy, ale również popularne klasyczne i nowsze przeboje
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bywa w społeczeństwie ludzi otwartych 
na świat, znających języki, elastycznych, 
tolerancyjnych i kreatywnych, a idee ro-
tariańskie są wprowadzane w życie.

Punktem kulminacyjnym spotkania był 
wieczór wigilijny z udziałem młodzieży, 
przedstawicieli wrocławskich i krajo-
wych środowisk rotariańskich, rodzin 
wysyłających i przyjmujących studen-
tów wymiany i licznych zaproszonych 
gości. 

Krótko po godz. 18.00, zgodnie z pla-
nem, po powitaniu gości przez prezy-
denta RC Wrocław Jerzego Jagodę roz-
począł się koncert zespołu muzycznego 
Kucharband z IV Liceum Ogólnokształ-
cącego we Wrocławiu, w którego skład 
wchodzą członkowie wrocławskiego 
Interactu, a opiekunem jest nauczyciel 
matematyki Marek Kucharski. W reper-
tuarze znalazły się polskie i międzynaro-
dowe kolędy, niektóre odśpiewane przez 
muzyków i uczestników, ale również 
popularne klasyczne i nowsze przeboje. 
Koncert był wzbogacony przez wystę-
py innych wykonawców, byłą młodzież 
z wymiany oraz artystów sponsorowa-
nych przez kluby Rotary. Spotkanie 
swą obecnością uświetnił Gubernator 
Dystryktu 2231 Łukasz Grochowski, 
który wykorzystując płynną znajomość 
języka angielskiego szybko nawiązał in-
teraktywny kontakt z międzynarodową, 
spontaniczną młodzieżą. 

Miłym akcentem wieczoru było wręcze-
nie Złotych Serc - nagród ufundowanych 
przez RC Wrocław z inicjatywy oficera 
wymiany młodzieżowej Pawła Korczyń-
skiego - następującym osobom:

Małgorzacie Sygit - małżonce współ-
założyciela RC Wrocław, nauczycielce 
j. polskiego od lat prowadzącej zajęcia 
z wrocławską młodzieżą z wymiany,

Magdalenie Żmijewskiej - przewod-
niczącej Komitetu Wymiany Międzyna-
rodowej Dystryktu 2231,

Rafałowi Zawiślakowi – oficerowi 
wymiany młodzieżowej RC Łódź 4 Kultu-
ry- zasłużonemu działaczowi ogólnopol-
skiemu w zakresie kontaktów międzyna-
rodowych i wymiany krótkoterminowej,

Zdzisławowi Kiedrowskiemu - wie-
loletniemu oficerowi wymiany młodzie-
żowej RC Wrocław, który swoim zaan-
gażowaniem dał nam przykład wzoru 
oficera wymiany młodzieżowej,

annie Łysek - oficerowi wymiany mło-
dzieżowej RC Warszawa-Józefów, zasłu-
żonej w organizowaniu wymiany młodzie-
żowej w latach 2017/2018 w Warszawie.

Za organizacją wymiany i Wigilii Wielu 
Narodów stoi jeszcze wiele, często ano-
nimowych osób, którym także należą się 
podziękowania. Godnym odnotowania 
jest udział Rotaractu Wrocław z prezy-
dentem Martą Jagodą w przygotowaniu 
wydarzenia. Zaszczytu prowadzenia wie-
czoru dostąpił piszący te słowa.

Niepowtarzalna atmosfera Wigilii, 
tradycyjne dzielenie się opłatkiem 
i kolędowanie przyniosło obecnym wie-
le radości. Część oficjalną zakończyło 
śpiewając w wielu językach świata We 
Are The World z udziałem uczestników, 
artystów, gości i organizatorów. Potem 
przyszedł czas na kolację wigilijną i ser-
deczne rozmowy trwające do późnego 
wieczora. W niedzielę, 9 grudnia mło-
dzież rozjechała się do swoich polskich 
domów, a organizatorzy, z poczuciem 
spełnionego obowiązku już rozmyślają 
nad kolejną, XIX edycją Wigilii Wielu 
Narodów.
Wojciech Kustrzycki, RC Wrocław 

Fo
t. 

A
gn

ie
sz

ka
 W

ir
a

Fo
t. 

A
gn

ie
sz

ka
 W

ir
a

Rotary
Youth
Exchange

Niepowtarzalna atmosfera Wigilii przyniosła młodzieży wiele radości

Koncert był wzbogacony przez występy byłej młodzieży z wymiany oraz artystów sponsorowanych przez kluby Rotary
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Witamy w rodzinie Rotary

Dorota Kraciuk,
RC Gorzów Wielkopolski, właścicielka 
firmy rodzinnej P.U. Eko-Serwis s.c. 

 Roman błaszczak,
RC Gorzów Wielkopolski, dziennikarz 

radiowy i telewizyjny. 

Jacek Malesa, 
RC Warszawa Fryderyk Chopin, 
audytor, wykładowca - Szkoła 

Główna Handlowa.

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 
Młodzieży
YEO Oficer Wymiany 
Młodzieży w Dystrykcie
YEP Program Wymiany 
Młodzieży
LTEP Program Wymiany 
Długoterminowej
STEP Program Wymiany 
Krótkoterminowej 

KalENDaRIUM WYDaRZEŃ KRaJOWYCH I ZaGRaNICZNYCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

lUtY
23 Hotel Kongresowy, Kielce Seminarium Komitetów Międzykrajowych Komitety Międzykrajowe ICC 

Polska

23 Park Cafe&Rest Konstancin III Konstanciński bal Charytatywny RC Warszawa Konstancin

MaRZEC
1 Gorzów Wielkopolski X bal Charytatywny RC Gorzów Wielkopolski RC Gorzów Wielkopolski

2 Zamek Królewski 
w Niepołomicach VI Rotariański bal Charytatywny RC Kraków Zamek Niepołomice

2 Grudziądz Charytatywny bal Karnawałowy RC Grudziądz Centrum

2 Hotel Krasicki, lidzbark 
Warmiński XX Charytatywny bal Rotary RC bartoszyce-lidzbark 

Warmiński

29-30 Hotel ambasador Premium, 
łódź PEtS 2019 Dystrykt 2231

KWIECIEŃ
26 Morandówka, Zamość Konferencja Rotary-UNESCO RC Zamość Ordynacki

27 Hotel Ikar Plaza XVI Charytatywny bal RC Kołobrzeg

MaJ
11 Kalinowe Pole Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Rotary 

Klubów w Golfie Poznańskie Kluby Rotary

23 Giżycko Regaty o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 RC Giżycko

25 Hotel Sheraton Sopot bankiet Jubileuszowy z okazji 20-lecia RC Sopot RC Sopot

31 Różne miejsca w Polsce Wyjazd Rotarian na motocyklach na Konwencję 
w Hamburgu IFMR Polska

CZERWIEC
1-5 Hamburg Konwencja Rotary International w Hamburgu Rotary International

20 lublin
Międzynarodowy Rajd lublin 2019

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rotarian
na Motocyklach (IFMR)

IFMR Polska

Rotary w liczbach 
Rotary Rotaract Interact Rotary Dystrykt 2231

Członkowie Członkowie Członkowie Członkowie

1 209 792 153 154 544 341 1729

Kluby Kluby Kluby Kluby

35 729 9 641 23 667 83
 Świat i Polska - stan na luty 2019
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