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Kocham podróże! Cieszy mnie nawet 
każdy proces docierania z jednego 
miejsca do drugiego. Ale w ubiegłym 
roku moja żona Gay i ja mieliśmy jed-
no z tych doświadczeń, które nadwy-
rężyłyby optymizm nawet najbardziej 
pogodnego podróżnika. Mieliśmy sześć 
godzin oczekiwania na lotnisku, które-
go nie było w naszym planie podróży, 
w dniu, w którym już nie mieliśmy po-
dróżować, po obudzeniu w przypadko-
wym hotelu.  To był jeden z tych dni.

Kiedy czekaliśmy w Nowym Jorku na 
lotnisku im. Johna F. Kennedyego, Gay 
i ja poszliśmy na spacer po lotnisku, 
aby popatrzeć na ludzi. Przeszliśmy od 
jednego końca terminala do drugiego 
i z powrotem, patrzyliśmy na poszcze-
gólne bramki i na różne grupy ludzi 
czekających na ich loty.

Każda bramka była jedyną w swoim 
rodzaju wyspą ludzkości. Kiedy szliśmy 
środkiem terminala, byliśmy w Nowym 
Jorku, poruszając się wraz ze wszyst-
kimi jakbyśmy płynęli jednym nurtem 
rzeki. Ale kiedy skręcaliśmy do bramek, 

zostawialiśmy ten główny prąd rzeki 
i lądowaliśmy na wyspie. Byliśmy już 
w Delhi, Paryżu czy Tel Awiwie.

Kiedy zaczęliśmy nasz spacer, po-
myślałem: „Wszyscy ci różni ludzie, 
wszystkie te różne kraje, wszystko 
w jednym miejscu. To jest jak Rotary!” 
Ale kiedy mijaliśmy bramkę za bram-
ką, zrozumiałem, że to zupełnie nie 
przypominało Rotary. Ponieważ wszy-
scy w tej rzece zmierzali na wyspę, ale 
każda wyspa pozostała tylko tą jedną. 
Ludzie zmierzający do Taipei mogli 
rozmawiać ze sobą, ale nie rozmawiali 
z ludźmi zmierzającymi do Kairu czy 
Lagos.

Porównajmy to z Rotary. Rotary po-
zwala nam łączyć się ze sobą, w głęboki 
i znaczący sposób, w naszych różni-
cach. Łączy nas z ludźmi, których nigdy 
byśmy nie spotkali, którzy są bardziej 
podobni do nas, niż moglibyśmy sobie 
to wyobrazić. Łączy nas z naszymi spo-
łecznościami, możliwościami zawodo-
wymi i ludźmi, którzy potrzebują na-
szej pomocy.

Połączenie jest tym, co sprawia, że   
doświadczenie przynależności do Ro-
tary bardzo różni się od chodzenia po 
tej hali na lotnisku w Nowym Jorku. 
W Rotary nikt z nas nie jest wyspą. 
Wszyscy jesteśmy razem, kimkolwiek 
jesteśmy, skądkolwiek jesteśmy, nie-
zależnie od języka, w którym mówimy, 
czy tradycji, za którymi podążamy. 
Wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą - 
częścią naszych społeczności i członków 
nie tylko naszych klubów, ale także glo-
balnej społeczności, do której wszyscy 
należymy.

To połączenie leży u podstaw doświad-
czenia Rotary. To właśnie prowadzi 
nas do Rotary. Dlatego zostajemy. Do-
łączcie do waszych kolegów Rotarian 
w tej podróży, w której Rotary łączy 
świat.

Mark Daniel Maloney
Prezydent Rotary International

Rotary
łączy świat
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Mark Daniel Maloney
Prezydent Rotary International

Utwórzmy
aktywne
komitety
członkowskie 

W kadencji 2019-2020 zachęcam Ro-
tarian i Rotaractorów do rozwoju Ro-
tary. Musimy rozwijać naszą służbę, 
zwiększać wpływ naszych projektów, 
ale, co najważniejsze, musimy rozwi-
jać nasze członkostwo, abyśmy mogli 
osiągnąć więcej.

Spróbujmy nowego podejścia do 
członkostwa, które może być bardziej 
zorganizowane i strategiczne. Zwra-
cam się do każdego klubu, aby utwo-
rzył aktywny komitet członkowski 
składający się z ludzi z różnych śro-
dowisk, którzy będą metodycznie pa-
trzeć na liderów danych społeczności.

Proszę aby komitet członkowski wa-
szego klubu zastosował system klasy-
fikacji Rotary – zaprojektowany tak, 

aby mieć pewność, że zakres zawodów 
w waszej społeczności będzie dobrze 
reprezentowany - aby zidentyfikować 
potencjalnych liderów z umiejętno-
ściami, talentami i osobowością, któ-
rzy wzmocnią wasz klub. Jeśli komitet
członkowski klubu nie ma pewności, 
jak postępować, spójrzcie na listę ich 
kontrolną na www.rotary.org, aby 
uzyskać jasno określone kroki w celu 
zorganizowania pracy.

Jak inaczej połączymy się, aby rozwi-
jać Rotary? Stworzymy także nowe 
typy klubów - niezależne i satelitarne 
- z różnymi doświadczeniami i atrak-
cyjnymi możliwościami obsługi, nie 
tylko tam, gdzie nie ma Rotary, ale 
także tam, gdzie już się rozwija. Żaden 
klub Rotary na świecie nie może słu-

żyć wszystkim segmentom swojej spo-
łeczności. Dlatego musimy zorgani-
zować nowe kluby, aby zaangażować 
liderów społeczności, którzy nie mogą 
połączyć się z już istniejącymi.

Wzrost Rotary polega na nawiązy-
waniu kontaktów, które czynią naszą 
organizację wyjątkową na świecie, 
wzmacniają ją i mnożą. To pozwala 
nam zaangażować się w rozwój Rota-
ry i powitać kolejne zróżnicowane po-
kolenie kobiet i mężczyzn, bo przecież 
Rotary łączy świat.

sierpień 2019
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Ni hao, Rotarianie!
Jestem tak podekscytowany, że mam 
możliwość komunikowania się z Wami 
co miesiąc w mojej nowej roli prze-
wodniczącego Fundacji Rotary. Kiedy 
patrzę na niesamowicie dużą pracę, 
którą Fundacja ma przed sobą do zro-
bienia w tej kadencji, jestem napraw-
dę zdumiony że wywieramy aż tak 
ogromny i trwały wpływ na świat. 
W niedalekiej przyszłości polio zosta-
nie wymazane z powierzchni ziemi 
- wszystko dzięki Wam Drodzy Rota-
rianie.

Widzę, że moja rola jako przewodni-
czącego Fundacji Rotary jest podobna 
do pozycji w jakiej grałem w drużynie 
koszykówki w szkole średniej. Byłem 
rozgrywającym. Moim zadaniem było 
doprowadzenie piłki do kosza i upew-
nienie się, że moi koledzy z drużyny 
otrzymali piłkę, gdy byli wolni. Nic nie 

czyniło mnie szczęśliwszym niż patrze-
nie, jak wrzucają piłkę do kosza.

Kiedy grałem, nie mieliśmy piątki, 
ale chciałbym rozdać wtedy piątki za 
każdy kosz. Teraz chcę Wam je dać. 
Pomyślcie o tym: Jest wiele rzeczy, 
które możemy zrobić, aby dać piątkę 
Fundacji. Ja zacząłem od zdobycia 
dla Rotary i dla naszej Fundacji pię-
ciu członków rodziny Huang - mojej 
żony, trójki dzieci i mnie - i dokony-
wania wpłat przez cały rok na rzecz 
Fundacji.

Zobaczmy teraz, ile takich piątek każ-
dy z Was może dać w tej kadencji. 
Niezależnie od tego, czy napiszecie 
pięć kolejnych czeków, czy zorgani-
zujecie jeszcze pięć zbiórek pieniędzy, 
znajdziecie pięciu nowych darczyń-
ców lub po prostu dacie pięć dodatko-
wych dolarów.

W tym roku mam zamiar wypełnić 
moje konta w mediach społecznościo-
wych wszystkimi piątkami Fundacji 
Rotary na całym świecie i opowiedzieć 
historie hojnych ludzi, którzy przybli-
żają nas do naszych celów. Dołączcie 
do mnie na Facebooku (@garyckhu-
ang) i podzielcie się swoimi historia-
mi. I nie krępujcie się podawać wła-
snych piątek.

Kontynuujmy pracę i osiągnijmy nasze 
cele. Kluby które mają świetne projekty 
- liczą na nas. Dzieci świata - liczą na 
nas. W tej chwili - jesteście wolni. Wy-
konajcie rzut do kosza! Sprawmy, aby 
był to najlepszy rok Fundacji Rotary.

Gary C.K. Huang
Przewodniczący Fundacji Rotary

Kontynuujmy pracę 
i osiągnijmy

nasze cele

lipiec 2019
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Gary C.K. Huang
Przewodniczący Fundacji Rotary

Połączmy się
i zmieńmy świat

Ni hao, Rotarianie!
Mamy kilka bardzo dobrych pomy-
słów, które chcę z Wami omówić. 
Liczba globalnych wniosków o granty 
rotariańskie wręcz eksploduje. Rota-
rianie dostrzegają niesamowity wpływ 
naszych grantów i chcą wykorzystać 
moc globalnych dotacji, aby realizo-
wać ambitne projekty.

Jednym z kluczowych aspektów na-
szych globalnych dotacji jest nacisk na 
zrównoważony rozwój podczas plano-
wania projektu. Kiedy spotykamy się, 
aby rozwiązać problem, nie tylko cze-
kamy, ale wychodzimy z inicjatywą. 
Zmieniamy  świat. Wprowadzamy 
zrównoważone rozwiązania. Wzrost 
liczby wniosków o granty globalne 
to pozytywny problem. Pokazuje za-
angażowanie Rotarian w służbę. Ale 
aby sfinansować więcej globalnych 

dotacji, musimy utrzymać Fundację 
Rotary.

Kolejnym pozytywnym projektem, jaki 
mamy, jest jak najlepsze wsparcie dla 
pragnienia Rotarian, aby zapewnić 
ulgę w obliczu katastrof jakie coraz 
częściej mają miejsce w różnych czę-
ściach świata. Dzięki naszemu progra-
mowi reagowania na takie nieszczęścia 
kluby mogą uzyskać dotacje z nowego 
funduszu w przypadku katastrofy - ale 
tylko wtedy, gdy go finansują. Możemy 
pomóc naszym kolegom Rotarianom 
w szybkiej odbudowie, ale musimy cią-
gle powiększać te środki.

Jesteśmy także już tak blisko zakończe-
nia polio na zawsze. Wszyscy pewnie 
robiliście wielkie rzeczy w swoim życiu. 
Ale wyobraźcie sobie, że przekazujecie  
darowiznę, która finansuje właśnie te 

ostatnie krople, które na zawsze pozba-
wiają świat polio. Nigdy nie zrobicie nic 
tak wielkiego i ważnego w swoim życiu.

Istnieje stara mądrość, która mówi: 
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź całym ser-
cem”. Otwórzcie więc swoje serca i od-
dajcie się swojej Fundacji. To może być 
najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek 
zrobicie.

Przekażcie darowiznę już dziś, 
a potem wstawcie ją na moją 
stronę na Facebooku i powiedzcie 
wszystkim, jak dobrze się czujecie. 

Połączmy się i zmieńmy świat.
 

sierpień 2019
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Drodzy Przyjaciele,
przed nami kolejny rok rotariański. To 
tylko 12 krótkich miesięcy, które miną 
bardzo szybko. Skupmy się w tym cza-
sie na tym, co łączy nas w tej organiza-
cji. Wstąpiliśmy  do Rotary z potrzeby 
serca i chęci zmiany świata na lepsze. 
Kultywujmy zatem rotariańskie ideały 
a naszym kompasem niech pozostaje 
TEST 4 PYTAŃ.

Każdy klub Rotary ma swoją osobo-
wość i własny charakter. Każdy znaj-
duje swój własny, unikalny sposób 
rotariańskiej służby. Moja kadencja 
już rozpoczęła się odwiedzinami w klu-
bach. Jestem pod wrażeniem pomy-
słów, energii i projektów o których 
słyszę. Każdą wizytę w klubie staram 
się krótko opisać na powołanym na 
Facebooku profilu „Gubernator Dys-
tryktu 2231 - Rotary Polska”. Ci z Was, 
którzy nie mają konta na tej platfor-
mie, ten sam wpis znajdą na stronach 
wewnętrznych naszego portalu: www.
rotary.org.pl 

Wizyty te pokazują, jak cenne są Kluby 
Rotary dla lokalnej społeczności. Bo-
wiem w dniu, w którym dane środowi-
sko zyskuje klub Rotary, zyskuje także 

serce - grupę troskliwych i zaangażo-
wanych osób, którzy spotykają się, by 
zmienić na lepsze życie tej społeczno-
ści. Proszę, postarajmy się, by w tym 
roku takich serc zabiło w Polsce więcej. 
Jako dobry prognostyk traktuję fakt, 
iż w pierwszym tygodniu pełnienia 
mojej funkcji zostałam zaproszona na 
spotkanie grupy inicjatywnej do Star-
gardu. Mam nadzieję na więcej takich 
spotkań i zawsze udzielę szczególnej 
pomocy, jeśli chodzi o powołanie nowe-
go klubu.

Obecnym Prezydentom klubów raz 
jeszcze składam gratulacje. Dziękuję 
każdemu z Was za czas, wysiłek i ener-
gię, które już poświęciliście i poświęci-
cie w ciągu najbliższych 12. miesięcy. 

Uczyńmy wspólnie rok 2019 -2020 naj-
lepszym rokiem dla naszych Klubów 
i społeczności, którym służymy. Bądź-
my otwarci i aktywni. Wykorzystaj-
my do tego prawdziwą moc Rotary, 
w myśl hasła kadencji Prezydenta RI 
Marka D. Maloneya  - Rotary Connects 
the World - ROTARY ŁĄCZY ŚWIAT. 
Łączmy się z innymi  i bierzmy udział 
w licznych programach: organizuj-
my wyjazdy młodzieży dzięki KWM, 

otwierajmy w szkołach kluby Interact, 
wspomagajmy Rotaract, odwiedzajmy 
Rotarian w ramach Wymiany Przyja-
cielskiej a przede wszystkim bierzmy 
udział w międzynarodowych grantach. 

Jako Gubernator Dystryktu, proponuję 
kilka wspólnych akcji. Będzie to m.in. 
Ogólnopolski Dystryktalny Program 
Mentoringu  skupiający Rotarian 
i Rotaractorów. Nowością w naszym 
Dystrykcie jest także Konkurs na dofi-
nansowanie projektu organizowanego 
przez Kluby Rotary Dystryktu 2231. 
To tylko niektóre z przygotowywanych 
inicjatyw. 

Drodzy Przyjaciele, jak widzicie moż-
liwości i pomysłów jest wiele. Wyko-
rzystajmy czas na to, co faktycznie jest 
cenne: na prawdziwe działanie i czer-
panie z tego radości. Właśnie tej rado-
ści i satysfakcji z następnych 12 miesię-
cy życzę Wszystkim z głębi serca.  

Małgorzata Wojtas
Gubernator Dystryktu 2231

Łączmy się 
i bądźmy
aktywni
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Kochani, 
W pełni lata witam gorąco 
i oddaję w Wasze ręce ko-
lejny numer, pierwszego 
w kadencji Gubernator 
Małgorzaty Wojtas, maga-
zynu Rotary Polska. Wraz 
z nową kadencją, zgodnie 
z wymogami Rotary Inter-
national, zmienił się także 
skład Rady Doradczej na-
szego magazynu. Swoją 
pracę w Radzie zakończyli 
PDG Krzysztof Kopyciński 
i PDG Marian Jerzy Korczyński, a w skład Rady wszedł 
Gubernator Elekt Janusz Koziński. Obu Past Gubernatorom 
bardzo dziękuję za inspirację oraz przekazywanie swojej 
wiedzy i doświadczenia na rzecz wysokiego poziomu za-
wartości merytorycznej naszego magazynu. W bieżącym 
numerze zapraszam do wywiadu z Gubernator Małgorzatą 
Wojtas. Zachęcam do lektury materiału na temat Grantu 
Globalnego RC Warszawa Żoliborz realizowanego wspól-
nie z klubami włoskimi. Życzę Wam pięknej pogody i uda-
nego wypoczynku na urlopach. Relaksujcie się i ładujcie 
akumulatory do kolejnych działań na rzecz potrzebujących. 
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AKtuALNoŚCI
35. Słownik skrótów
35. Kalendarium wydarzeń
35. Pożegnania – Andrzej Barczak nie żyje, RC Katowice

| SŁOWEM WSTĘPU
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Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie

Typowa pusta 
drewniana beczka

na wino
waży około

110 funtów.

Meksyk

Stany Zjednoczone

Włochy

Zjednoczone Królestwo

Indie

Meksyk
Dla ponad 100 młodych 
ludzi z niepełnosprawnością 
fizyczną i umysłową, El 
Centro Atencíon de Múltiple 
School w Cozumel służy 
jako życiowa przystań, gdzie 
uczą się samodzielności 
i zdobywają cenne 
umiejętności zawodowe. 
Przez osiem lat kluby Rotary 
z Greenville w Teksasie 
i Cozumel wyposażyły 
kuchnię edukacyjną tego 
ośrodka i zapewniały 
narzędzia do innych 
programów szkoleniowych. 
W styczniu kilkunastu 
Rotarian z klubu Greenville 
dołączyło do swoich lokalnych 
odpowiedników w Cozumel 
i udało się do ośrodka by 
poznać się i poprzebywać 
ze swoimi beneficjantami. 
Przywieźli też 4000 USD na 
zakup materiałów szkolnych 
i kuchennych oraz części do 
komputerów. „Dzieci uczą się 
naprawiać komputery”, mówi 
Kim Quimby, członek klubu 
Greenville.

Stany Zjednoczone
Od 35 lat Rotary Club 
w hrabstwie Albany, w stanie 
Nowy Jork, organizuje 
lunch „Nagród uznania 
dla młodzieży”, aby uczcić 
osiągnięcia młodych ludzi 
w rodzinach zastępczych. 
Wychowankowie są 
nominowani do nagród 
przez nadzorujące rodziny 
zastępcze agencje opieki. 
Klub rezerwuje stolik dla 
każdej z wyróżnionych osób 
i jej gości; w spotkaniach tych 
uczestniczy burmistrz miasta, 
członkowie Zgromadzenia 
Stanu Nowy Jork i inni 
lokalni dygnitarze. Podczas 
spotkania prezentowane 
są osiągnięcia dzieci 
i wręczane są certyfikaty 
oraz upominki, takie jak 
bilety do kina i karnety do 
gry w kręgle. „Te spotkania 
są bardzo motywujące dla 
tych młodych ludzi, którzy nie 
są przyzwyczajeni do bycia 
uhonorowanymi” - mówi 
członek klubu Brian Barr, 
który wymyślił projekt.

Włochy
Członkowie klubu 
Interact Nocera 
Inferiore Apudmontem 
zademonstrowali 
swoje zaangażowanie 
w ochronę skarbów kultury, 
rozpoczynając renowację 
XIX-wiecznego drewnianego 
krucyfiksu mieszczącego się 
w klasztorze Sant’Antonio 
di Nocera Inferiore 
w Salerno. Studenci, 
wspierani przez swój klub 
Rotary i prowadzeni przez 
instruktorów ze swojej szkoły 
- Alberto Galizia Institute 
z Nocera Inferiore, rozpoczęli 
żmudną odnowę relikwii 
w listopadzie. Interactorzy 
nakręcili film dokumentalny 
o swojej inicjatywie 
i opracowali aplikację 
promującą lokalne miejsca 
kultury. „Ich wysiłki w celu 
ochrony i przywracania 
dawnej świetności zabytków 
i historii ich okolicy są 
naprawdę niesamowite” - 
mówi Salvatore Iovieno, były 
gubernator Dystryktu 2100.
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Zjednoczone Królestwo
Gdy w walijskim mieście 
Denbigh nadchodzi 
drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia to czas, aby 
przygotować beczkę. 26 
grudnia około 2000 widzów 
ustawiło się na głównej 
ulicy, aby zobaczyć konkurs 
z 60 letnią tradycją, pod 
hasłem „Wszyscy Walijczycy 
toczą beczkę”. Przed 
organizowanym przez 
Rotary Club of Denbigh 
konkursem pokazywana 
jest prezentacja z zasadami 
rywalizacji, wspomnieniami 
z poprzednich lat oraz 
zaleceniami dla uczestników, 
m. in. aby używali dobrych 
butów i grubych rękawiczek. 
Rywalizacja odbywa się 
w pojedynczych zawodach 
i dwuosobowych zespołach, 
wraz z wyścigami dla 
młodszych i starszych 
zawodników. 

Konkurs, który odbywa 
się niemal co roku od 
1958 roku, rozpoczął się, 
gdy rotarianin Hywel 
Owen zdał sobie sprawę, 
że klub może skorzystać 
z tłumów zgromadzonych 
przez coroczne pokazy 
organizowane przez Szkołę 
Jazdy Konnej. Wyścig 
z beczkami nie był jedynym 
spektaklem w 2018 roku. 
W tym czasie odbyła się 
także parada zabytkowych 
ciągników i Land Roverów, 
a następnie pokaz ponad 100 
koni prezentowanych przez 
Szkołę Jazdy Konnej.
Klub zebrał 6000 USD 
sprzedając losy na 
loterii. Środki te zostaną 
przeznaczone na lokalną 
i międzynarodową 
działalność charytatywną. 

Indie
Rotary Club na północy 
Hoshiarpur, w stanie Pendżab, 
użył Yamraj - hinduskiego boga 
śmierci, aby ostrzec kierowców 
o niebezpieczeństwach 
nieostrożnej i szybkiej 
jazdy. W lutowy dzień, aktor 
przedstawiający postać 
boga śmierci Yamraj, stał na 
ruchliwym skrzyżowaniu, 
by upominać kierowców 
i motocyklistów by przestrzegali 
podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. Yamraj, 
w towarzystwie członków 
klubu, którzy rozpowszechniali 
materiały informacyjne na 
temat przepisów ruchu 
drogowego, ostrzegał 
kierowców, że ryzykują 
„wczesne spotkanie się ze 
światem podziemnym”. 
Członek klubu Bharat Gandotra 
mówi, że oferował także róże 
kierowcom za noszenie kasków 
i pasów bezpieczeństwa.

| ROTARY NA ŚWIECIE

Każdego dnia 400 osób 
ginie w wypadkach 
drogowych w Indiach.
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Konkurs toczenia beczek ma już ponad 60-letnią tradycję
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Duch Aloha
Być może słyszeliście, że aloha jest hawajskim słowem 
używanym zarówno podczas powitania jak i na pożegna-
nie. W rzeczywistości aloha jest znacznie bogatszym sło-
wem: obejmuje miłość, uczucie, pokój, współczucie i mi-
łosierdzie. Aloha to sposób na życie dla Hawajczyków, 
który koncentruje się na życiu w harmonii, cierpliwości, 
traktowaniu wszystkich z szacunkiem i dzieleniu się rado-
ścią ze swoją „ohaną” - rodziną w języku hawajskim. Kiedy 
będziecie uczestniczyć w Konwencji Rotary International 
w Honolulu, 6-10 czerwca 2020 roku, doświadczycie tych 
wartości z pierwszej ręki.
W 1850 r. Król Kamehameha III oficjalnie ogłosił Ho-
nolulu stolicą swego królestwa. Od tamtej pory miasto 
jest centrum rządu na Hawajach. Największe miasto 
na Hawajach, Honolulu to tętniąca życiem metropolia, 
z restauracjami, które oferują świeże potrawy, światowej 
klasy zakupy i możliwości poznania tradycyjnej hawaj-
skiej kultury.
Miasto i Wyspy Hawajskie oferują naturalne piękno na-
tury i niemal stuprocentową słoneczną pogodę. Spacer po 
słynnej plaży Waikiki; wędrówka po kraterze Leahi, zna-
nym również jako Diamentowa Głowa (Diamond Head); 
lub pływanie z zielonymi żółwiami morskimi w Hanauma 
Bay. Przyjedźcie całą rodziną na konwencję w 2020 roku 
i cieszcie się duchem Aloha. Hank Sartin

Muzea w Honolulu
W Honolulu znajdziecie naturalne piękno, przygodę i re-
laks. W stolicy Hawajów, która od 6 do 10 czerwca bę-
dzie gospodarzem Międzynarodowej Konwencji Rotary 
w 2020 roku, są także fascynujące muzea. Więc kiedy 
planujecie wyruszyć na plażę lub doświadczyć luau (tra-
dycyjna hawajska uczta), pamiętajcie, aby poświęcić czas 
na odwiedzenie kilku z tych instytucji.
Dowiedzcie się więcej na temat historii Wysp Hawajskich 
w Hawajskim Państwowym Muzeum Historii Naturalnej 
- Bernice Pauahi Bishop Museum (na zdjęciu, bishopmu-
seum.org), która szczyci się największą na świecie kolek-
cją polinezyjskich artefaktów kulturowych i okazów histo-
rii naturalnej.
Zobaczcie sztukę hawajską wraz z japońskimi grafikami 
drzeworytowymi oraz europejskimi i amerykańskimi gra-
fikami i rysunkami w Muzeum Sztuki w Honolulu (hono-
lulumuseum.org).
Zwiedźcie Pałac Iolani (iolanipalace.org), który był kró-
lewską rezydencją władców Królestwa Hawajów i zawie-
ra dużą kolekcję artefaktów - od szklanych przedmiotów 
użytkowych po wojskowe insygnia.
Pamiętajcie o tych, którzy poświęcili swoje życie na wojnie 
i zastanówcie się nad zaangażowaniem Rotary w budowa-
nie pokoju podczas zwiedzania Pearl Harbor National 
Memorial (nps.gov/valr) i USS Arizona Memorial. Zapla-
nujcie swoje wizyty w tych miejscach i zarezerwujcie bilety 
przed wyjazdem na Hawaje (dostępne są również bilety 
z ograniczoną liczbą wejść).  Hank Sartin
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Miasto Honolulu i Wyspy Hawajskie oferują naturalne 
piękno natury i niemal stuprocentową słoneczną pogodę

W stolicy Hawajów, warto zwiedzić fascynujące muzea

Zarejestruj się już dzisiaj na Konwencję Rotary 
International w Honolululu w 2020 roku
na stronie: riconvention.org
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Odliczanie do Konwencji
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Zmiany naszych dokumentów 
statutowych tj.  Statutu RI (RI 
Constitution), Regulaminów RI 

(Rotary Bylaws) oraz Standardowego 
Statutu Klubu Rotary (Standard Rotary 
Club Constitution) mogą się dokonać 
tylko podczas Rady Legislacyjnej (CoL), 
która odbywa się raz na trzy lata, kiedy 
delegaci ze wszystkich dystryktów spo-
tykają się w jednym miejscu, aby przed-
stawić swoje stanowiska, dyskutować, 
zgłaszać poprawki i ostatecznie podej-
mować decyzje w drodze głosowania. 
Rotariańska demokracja przewiduje 
wpływ klubów na kształt i funkcjonowa-
nie naszej organizacji poprzez reprezen-
tanta dystryktu, który głosuje w imieniu 
klubów. Do pełnienia funkcji reprezen-
tanta dystryktu 2231 zostałam wybrana 
poprzez głosowanie klubów na zgroma-
dzeniu dystryktu w Bydgoszczy w 2016, 
a moja trzyletnia kadencja trwa do koń-
ca czerwca 2020.
Rada Legislacyjna 2019 miała miejsce 
w dniach 14-18 kwietnia w Chicago. 
W trakcie głosowania przyjęto 46 pro-
pozycji zmian a 55 odrzucono. Zmiany te 

weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 
Nasza rotariańska demokracja przewi-
duje sytuację, w której kluby nie zaak-
ceptują decyzji Rady Legislacyjnej. Wte-
dy kluby mogą przesłać swój sprzeciw 
do 1sierpnia, co w skrajnym przypadku 
może doprowadzić do zawieszenia zmia-
ny i ostatecznego rozstrzygnięcia w bez-
pośrednim głosowaniu klubów.

Głosowanie internetowe
Począwszy od 2017 reprezentanci każ-
dego roku głosują w trybie on-line (Co-
uncil on Resolutions), które postulaty 
klubów kierować do Zarządu Rotary 
International lub The Rotary Foun-
dation w celu rozpatrzenia. Ta forma 
przyśpiesza zmiany i jednocześnie po-
zwala Radzie Legislacyjnej (Council on 
Legislation) na sprawniejsze funkcjo-
nowanie. I tak na przykład przychylo-
no się do wniosku, aby coroczne hasło 
prezydenta podawać również w hindi, 
lecz ze względów finansowych odrzu-
cono możliwość stworzenia osobnej 
aplikacji na globalne granty w zakre-
sie wody.

Rotaract partnerem Rotary
Najważniejsza zmiana wprowadzona 
przez Radę Legislacyjną dotyczy Rota-
ractu. Od 1 lipca br. Rotary International 
jest światowym stowarzyszeniem klu-
bów Rotary i klubów Rotaract. Wszyst-
kie zapisy dotyczące członkostwa, skła-
dek, raportów, powinności gubernatora 
itp. dotyczą klubów Rotary i klubów Ro-
taract. Jest to istotna zmiana, gdyż do-
tychczas Rotaract był programem Rota-
ry, po zmianie jest partnerem. Chociaż 
wiele aspektów działalności Rotaractu 
pozostanie w dotychczasowym kształ-
cie, jest to jasny sygnał jak ważny i in-
spirujący jest Rotaract w naszej rota-
riańskiej rodzinie. 

Zniesienie klasyfikacji 
zawodowej
Decyzją Rady Legislacyjnej zniesiono 
szczegółowe zasad klasyfikacji zawodo-
wej dotyczące członkostwa, określając 
jedynie konieczność równowagi, aby 
żaden rodzaj działalności zarobkowej, 
zawód czy rodzaj służby publicznej nie 
dominował w klubie. Jednocześnie 

Zmiany legislacyjne
w Rotary International
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PDG Barbara Pawlisz podczas obrad Rady Legislacyjnej, która 
odbywała się w dniach 14-18 kwietnia 2019 roku w Chicago
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przyjęto zapis, że każdy klub będzie 
starał się zbudować dobrze wyważone 
członkostwo o dużej różnorodności. 

Wysokość składki
Wiele przyjętych zmian dotyczy zmian 
mających związek z finansami jak ko-
nieczność prezentacji budżetu i spra-
wozdania finansowego za bieżący 
i poprzedni rok w trakcie dorocz-
nego, wyborczego spotkania klubu 
czy wymóg, że tylko kluby bez za-
ległości wobec dystryktu mogą brać 
udział w głosowaniach na poziomie 
dystryktalnym. Jednocześnie została 
określona wysokość półrocznych skła-
dek do Rotary International na 34 USD 
w roku 2019-20, 34,50 USD w roku 
2020-2021, 35 USD w roku 2021-2022 
i 35,50 USD w roku 2022-2023.

W poszukiwaniu oszczędności
W ramach szukania oszczędności prze-
głosowano zmniejszenie liczby niegło-
sujących członków Rady Legislacyjnych 
do Prezydenta RI, Prezydenta elekta 
RI, Sekretarza Generalnego i jednego 
członka Zarządu. Dotychczas wszyscy 
Past Prezydenci RI i wszyscy człon-
kowie Zarządu uczestniczyli w Radzie 
Legislacyjnej. Jednocześnie Zarząd RI 
został upoważniony do podjęcia dzia-
łań w celu zmiany statusu podatkowego 
naszej organizacji, co może przynieść 
łącznie 675 000 USD oszczędności rocz-
nie. Określenie środków finansowych 
potrzebnych na funkcjonowanie orga-
nizacji rezerwą RI i wyznaczenie jej po-
ziomu, który nie może być umniejszony 
innymi wydatkami, gwarantuje finanso-
wą dyscyplinę.

Rotariańska demokracja
Kolejne zmiany wzmacniają pozycję 
klubów i naszą rotariańską demokrację.
Nie 10 a 21 dni wcześniej należy zawia-
domić członków klubu o terminie gło-
sowania nad zmianą nazwy klubu lub 
lokalizacji, klub może ustalić cyklicz-
ność spotkań przy wymogu co najmniej 
2 spotkań w miesiącu, a kluby on-line 
mogą wybrać lokalizację miejscową lub 
światową. Zarząd może wykreślić na 
wniosek Gubernatora klub z mniejszą 
liczbą członków niż 6 a kadencja prezy-
denta klubu w przypadku braku następ-
cy może zostać wydłużona maksymalnie 
o rok.
W przypadku, gdy większość klubów 
zwróci się do Gubernatora z żądaniem 
zwołania zgromadzenia dystryktu z pro-

ponowanymi punktami do dyskusji, 
spotkanie takie musi się odbyć w ciągu 
8 tygodni.

Zmiany dotyczące 
Gubernatorów
Kilka zmian dotyczy służby Guberna-
tora Dystryktu. Po zakończeniu służby 
ma 12 miesięcy (dotychczas 3) na za-
prezentowanie i zatwierdzenie przez 
zgromadzenie dystryktu sprawozdania 
finansowego. Jeżeli Gubernator nie 
może pełnić służby i nie ma vice-Guber-
natora, jedynie past Gubernator może 
zostać wyznaczony na pełnienie tych 
obowiązków.
Przy wyborze Gubernatora Nominata 
liczba głosów dla klubu ustala się na 
podstawie stanu członkostwa z 1 lipca, 
a Gubernator nie ma już dowolności 
przy określaniu czasu na głosowanie 
klubów, gdyż musi ono trwać 30 dni.

Oraz Dyrektorów i Prezydenta 
Rotary International
Również terminy przy wyborze Dyrek-
tora RI zostały wydłużone a elektorzy 
z poszczególnych dystryktów mogą być 
wyłonieni w głosowaniu klubów lub 
przez komitet nominacyjny, podobnie jak 
w przypadku Gubernatora Nominata. Dy-
rektorom doszedł obowiązek raportowa-
nia decyzji Zarządu i swoich aktywności 
klubom swoich stref oraz sprawozdanie         
z Rady Legislacyjnej w trakcie Instytutu.
Wprowadzono zasadę, że nie można 
wybrać prezydenta RI z tego samego 
kraju rok po roku     i zniesiono obo-
wiązkową, 2-letnią zwłokę przy zmianie 
granic dystryktu.

Zmiany w działalności Rady 
Legislacyjnej
Kolejne zapisy regulują działanie Rady 
Legislacyjnej. Chociaż jeszcze nie było 
takiego przypadku, uproszczono zapisy 
dotyczące zwołania przez Zarząd nad-

zwyczajnego posiedzenia Rady Legisla-
cyjnej. W razie konieczności pilnych 
zmian Zarząd może zgłosić takie 
propozycje do decyzji Rady Legisla-
cyjnej w głosowaniu on-line, czyli 
w trybie Council on Resolutions. 
Wprowadzono zapis umożliwiający 
weryfikację on-line proponowanych 

zmian przed spotkaniem Rady Legi-
slacyjnej, co dotychczas leżało w gestii 

Zarządu Rotary International. Propo-
zycje, które otrzymają poparcie mniej-
szej niż 20% liczby delegatów zostaną 
odrzucone, przejdą do procedowania 
te z poparciem ponad 80%. Jednocze-
śnie Rada zobowiązała Sekretarza Ge-
neralnego do opublikowania na stronie 
Rotary.org liczby klubów, które złożyły 
sprzeciw przeciwko decyzjom podjętym 
przez Radę Legislacyjną. 
Porządkowanie statutów i regulaminów
W związku z decyzjami poprzedniej 
Rady Legislacyjnej o elastyczności 
w kwestii spotkań wprowadzono zmia-
nę rozliczania obecności w spotkaniach 
klubowych na ujęcie roczne, a nie jak 
dotychczas, miesięczne.
Zlikwidowano martwe już zapisy doty-
czące spraw legislacyjnych i wyborów 
oficerów na konwencjach i podjęto de-
cyzję o edycji zapisów Standardowej 
Konstytucji Klubu oraz Regulaminu 
RI, które wymagają zmian językowych 
i ujednolicenia bez zmiany zawartości 
po wielokrotnych zmianach poszczegól-
nych zapisów.

Nowe procedury
Rada Legislacyjna wypracowała proce-
dury, które powodują, że prezentacja sta-
nowisk, a zwłaszcza debata pozwala na 
ocenę jak zmiany wpłyną na całą organi-
zację. Nawet raz przegłosowane stanowi-
sko, mogło zostać jeszcze raz wniesione 
pod obrady, ale tylko przez delegata, któ-
ry zmienił zdanie. W takim trybie prze-
głosowano zapisy dotyczące Rotaractu 
po dodatkowych zapewnieniach RIP 
Barrego Rassina, że intencją jest podnie-
sienie statusu a nie wprowadzenie obcią-
żeń administracyjnych czy finansowych 
dla Rotaractorów. Można powiedzieć, że 
delegaci różnili się pięknie.
PDG Barbara Pawlisz,
Reprezentant D-2231
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W warszawskim Hotelu Novotel, 
w dniach 5-7 kwietnia 2019 r. 
odbył się rotariański zjazd 28 

międzynarodowych trenerów ze stref 15 
i 16. W szkoleniu Zone Team Training 
Seminarium (ZTT) wzięli udział trene-
rzy z Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, 
Litwy, Rosji i Polski. Ze strony polskiej 
w wydarzeniu wzięli udział Mieczysław 
Maciążek oraz Mark Krawczyński. RID 
Piotr Wygnańczuk nadzorował semina-
rium oraz warsztaty.
Podczas seminarium analizowano dzia-
łania i projekty a także pomysły i meto-
dy działań z dystryktów stref 15 i 16, aby 
stworzyć jeszcze lepsze, wspólne kon-
cepcje w kwestiach wizerunku publicz-
nego, rozwoju członkostwa, kreowaniu 
dynamicznego rozwoju i działalności 
klubów a także rozwijaniu działań Ro-
tary Foundation przez pozyskiwanie 
nowych sponsorów i przekazywanie 
funduszy przez Global Granty na tysiące 
rotariańskich projektów realizowanych 
na całym świecie. Najlepsze pomysły 
wypracowane podczas spotkania są 
przekazywane przez trenerów do po-
szczególnych dystryktów. Wiele z tema-
tów poruszanych podczas seminarium 

jest przekazywane także do Rotary In-
ternational jako inspiracje do nowych 
działań na rzecz naszej organizacji.
Nasz Dystrykt będzie działał jeszcze 
bardziej dynamicznie dzięki wspólnej 
wymianie doświadczeń z innych krajów 
i korzystaniu z wiedzy międzynarodo-
wych koordynatorów, którzy są chętni 
prezentować specjalistyczne wykłady na 
naszych konferencjach i warsztatach. 
W naszych połączonych strefach jest 
łącznie prawie 30 000 doświadczonych 
członków klubów. Pamiętajmy, że to 
przez właśnie taką współpracę sąsiednia 
Litwa rozbudowała swoje członkostwo 
do ponad 1500 klubowiczów mimo tego, 

że mają 12 razy mniejszą ludność niż 
Polska. Przed nami też są możliwości na 
wielki rozwój polskiego Rotary, o ile uży-
jemy technik, które są osiągalne przez 
podobną współpracę. Intensywne dysku-
sje i warsztaty z pewnością przyniosą ko-
rzyści dla dalszej dobrej współpracy oraz 
dla pozytywnego kształtowania wizerun-
ku naszego kraju. Na koniec seminarium 
trenerzy podsumowali doświadczenia 
i przygotowali postulaty na kolejną ka-
dencję 2019-2020.
Po seminarium przybyli do Warszawy go-
ście mieli okazję zwiedzić naszą stolicę.
ARPIC Mark Krawczyński,
RC Warszawa City 

W ostatni weekend września 2019 roku 
(27-29.09) odbędzie się Instytut Rota-
ry w Gdańsku. To ostatni moment aby 
zarejestrować się na to wydarzenie po 
zdecydowanie konkurencyjnych cenach. 
Specjalnie dla polskich rotarian została 
otwarta strona rejestracji na portalu Dys-
tryktu pod adresem: https://rotary.org.
pl/wydarzenia/rotary-institute-gets-w
-gdansku/. 
Konferencja adresowana jest do wszystkich 
rotarian, ale przede wszystkim do liderów 
naszej organizacji. Wydarzeniu, oprócz 
warsztatów dla Gubernatorów Elektów, 
będą towarzyszyć seminaria: seminarium 
d/s członkostwa, d/s Rotary Foundation, 
d/s wizerunku Rotary oraz seminarium 
dla gubernatorów nominatów. Seminaria 
będą prowadzone przez najlepszych tre-
nerów. W Instytucie weźmie udział Prezy-
dent Rotary International Marka Maloney 
z USA oraz Przewodniczący Fundacji Ro-

tary Gary Huang z Tajwanu. Do tej dwójki 
dołącza Wiceprezydent RI Yinka Babalola 
z Nigerii. Pozostali mówcy wywodzą się 
z Holandii, Litwy, Szwajcarii, Turcji, Wiel-
kiej Brytanii no i oczywiście z Polski.
Liczymy także na powitalne przemówie-
nia Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta 
miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz 
oraz Dyrektora Europejskiego Centrum 
Solidarności Bazylego Kerskiego. Pierw-
szy dzień konferencji odbędzie się w Euro-
pejskim Centrum Solidarności połączony 

z koncertem Capelli Gedanensis i kolacją. 
Pozostała część konferencji i seminaria 
odbędą się w nowo oddanym hotelu Ra-
disson położonym na Wyspie Spichrzów 
w Gdańsku.
Więcej informacji na temat programu 
Instytutu znajduje się na stronie www.
rotaryinstitutegdansk.org 
Wspólnie z Przewodniczącą Komitetu 
Organizacyjnego Instytutu PDG Barbarą 
Pawlisz zapraszamy do Gdańska. 
RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia

Szkolenie trenerów Rotary w Warszawie

Instytut Rotary
w Gdańsku
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W strefowym szkoleniu trenerów Rotary wzięło udział  
28 międzynarodowych trenerów ze stref 15 i 16

W ostatni weekend września 2019 roku odbędzie się Instytut Rotary w Gdańsku

Gdansk
Believe in the power of Rotary

INSTITUTE & GETS
ZONES 17&18         27-29 SEPTEMBER 2019
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W dniach 26-28 kwietnia 2019 
roku w Zamościu odbyła się 
Konferencja „Synergia w Ar-

chitekturze. Poszanowanie Dziedzictwa”. 
Konferencja została objęta patronatem 
honorowym przez Polski Komitet d/s 
UNESCO, Prezydenta Miasta Zamość, 
Rektora Politechniki Lubelskiej, Dzie-
kana Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury Politechniki Lubelskiej, Komisję 
Architektury i Urbanistyki Polskiej Aka-
demii Nauk, Oddział w Krakowie.

Tak niedawno zapowiadałem nadcho-
dzącą konferencję klubów z miast wpi-
sanych na listę UNESCO. Czas upłynął 
błyskawicznie i teraz możemy już po 
fakcie oceniać przebieg tego międzyna-
rodowego spotkania. Wspomnę tylko, 
że kiedy we Florencji dwa lata wcześniej 
ustalano miejsce kolejnej konferencji 
kwiecień 2019 wydawał się tak odległym 
terminem.

Spotkanie zaczęło się w piątek, kiedy to 
przy pięknej pogodzie rotariańska brać 
okupowała parasole naszej „Moran-
dówki”. Jest to hotel i restauracja, gdzie 
spotyka się RC Zamość Ordynacki, a na-
zwa wiąże się z projektantem Zamościa 
i tej właśnie kamieniczki - Bernardo 
Morando. Byli już goście z Włoch, USA, 
Izraela, Bułgarii oraz z Polski (Kraków, 
Warszawa, Toruń, Jarosław, Lublin, 
Puławy, Sopot), profesorowie planują-
cy swoje wykłady w dniu następnym, 
grupa francuska z Marguarite Szyc była 
jeszcze w drodze, inny dojeżdżali do 
późnego wieczora.

Sobota stała się dniem szczególnie pra-
cowitym. Już od rana zaplanowano 
wykłady. PDG D 2090 Mauro Bignami 
wprowadził wszystkich w ideę konfe-
rencji ustaloną w Urbino w 2013 roku. 
Słowo wstępne wygłosiła Ms. Jyoti 
Hosagrahar, Deputy Director of UNE-

SCO’s World Heritage Centre, Urban 
Heritage Coordinator, UNESCO World 
Heritage Committee. To audiowizualne 
wystąpienie było specjalnie przygoto-
wane w paryskiej centrali UNESCO dla 
uczestników naszej konferencji pod na-
zwą „Synergia w Architekturze. Posza-
nowanie Dziedzictwa”. PDG Jan Wrana 
z kolei zaprosił na konferencję znamie-
nitych wykładowców - profesora zw. dr 
hab. inż. Bogusława Szmygina, prof. zw. 
dr hab. inż. arch. Wojciecha Kosińskie-
go, prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniewa 
Zuziaka, prof. nadzwyczajnego dr hab. 
inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, dr 
hab. inż. arch. Jadwigę Środuską-Wiel-
gus i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgus. 
Uniwersytet La Sapienza w Rzymie re-
prezentowała prof. zwyczajny arch. Ta-
tiana Kirova.  Ich wystąpienia zakończył 
swoim podsumowaniem dr hab. inż. 
arch. Jan Wrana, prof. nadzw. Politech-
niki Lubelskiej. Wykłady mówiły o nie-
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Komitet Organizacyjny konferencji podczas powitania uczestników

Konferencja Rotary- UNESCO 

14 | rotary.org.pl
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łatwym bycie miast zabytkowych, a ich 
szczegóły będą przedmiotem osobnej 
publikacji. Myślą przewodnią stanowi-
ły zapisy Zaleceń Ochrony Krajobrazu 
Miejskiego sformułowane przez UNE-
SCO w 2011 roku.

Druga część konferencji to wystąpienia 
klubowe. Do głosu zapisali się przedsta-
wiciele z RC Chianciano-Chiusi- Mon-
tepulciano, RC Firenze, RC Lviv Center 
i RC Lviv Leopolis, RC Napoli Sud-Ovest, 
RC Nessebar, RC Chiusi, RC Roma Ap-
pia, RC Roma Est, RC Roma Foro Italico, 
Rotaract Siena, RC Toruń, RC Urbino, 
RC Verona, RC Vicenza, RC Warszawa, 
RC Kraków Wawel i RC Zamość. Wspo-
minano tu o różnorakich programach 
klubowych, ale zawsze związanych z po-
stępowaniem wobec zabytkowej tkanki 
miejskiej. Treść tych wystąpień także 
chcemy przekazać zainteresowanym.

Dodać należy, że gościem specjalnym 
konferencji byli Prezydent Miasta Zamość 
Pan Andrzej Wnuk oraz były Rotarianin, 
poprzedni dwukrotny prezydent miasta 
Pan Marcin Zamoyski.  Swoją obecnością 
zaszczyciły nas także osobistości życia ro-

tariańskiego - goście - DG D 2090 Gabrio 
Filonzi, PDG D 2090 Mauro Bignami, 
PDG D 2080 Roberto Scambelluri, Alfre-
do Madia (specjalny delegat DG D 2080 
Patrizii Cardone) oraz gospodarze D 2231 
- DG Łukasz Grochowski, PDG Janusz 
Potępa, PDG Barbara Pawlisz i prowądzą-
cy konferencję PDG Jan Wrana.

W czasie, kiedy większość przebywała 
na konferencji, osoby towarzyszące od-
były wycieczkę w okolice Zamościa. Nie-
mała ich grupa pojechała do słynnego 
Szczebrzeszyna i mniej znanego Zwie-
rzyńca - dawnej siedziby Zarządu Ordy-
nacji Zamojskiej, a zakończyła obiadem 
w Bondyrzu nad Wieprzem. W tym sa-
mym czasie Shlomo Bronher odwiedził 
Muzeum - Miejsce Pamięci w Bełżcu.
  
Wieczorem były już tylko atrakcje. Przede 
wszystkim wspaniały koncert uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Zamościu pod 
dyrekcją Magdaleny Pawlisz. Fortepia-
nowy występ 8-letniego ucznia, a później 
całej orkiestry zachwycił słuchaczy, były 
owacje i wiele słów pochwał. Pokaz gru-
py rekonstrukcyjnej w XVII-wiecznych 

strojach i wspomnienie przez nich o we-
necjaninie Andrea dell’ Aqua, budow-
niczym twierdzy, utwierdził zwłaszcza 
naszych włoskich gości o bezpośrednich 
związkach Zamościa z jego współtwórca-
mi pochodzącymi z ich kraju. Późniejsza 
uroczysta kolacja była okazją do podzię-
kowań i wręczenia prezentów, między 
innymi grafik absolwentki Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Lubelskiej Mał-
gorzaty Józefek, wykonanych specjalnie 
na tę okazję.

Niedziela poświęcona była na zwiedza-
nie miasta oraz przegląd rezultatów 
prac studenckich warsztatów, trwają-
cych od piątku, których to tematem była 
rewitalizacja Pałacu Zamoyskich z prze-
znaczeniem na Centrum Kongresowo - 
Hotelowe. To czwarte z kolei warsztaty 
organizowane przez profesora Jana 
Wranę z pomocą RC Zamość Ordynac-
ki. Ich udziałowcami byli studenci z Lu-
blina, Gliwic, Bydgoszczy, także z Włoch 
i Litwy. Nasi goście z zainteresowaniem 
oglądali prezentację czterech wariantów 
adaptacji pałacu. Kolejny taki pokaz 
tradycyjnie zaplanowany jest dla władz 
i radnych miasta. 

| ROTARY W DYSTRYKCIE
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Uczestnicy konferencji mieli okazję wzięcia udziału w pięknym 
koncercie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Zamościu pod dyrekcją Magdaleny Pawlisz



Konkurs fotograficzny
dla rotarian pod hasłem:
rotarianie ludźmi czynu
Pokażmy siebie jako Ludzi czynu!!!
Czekamy na Wasze fotografie z działań klubowych!!!
Prześlijcie je na adres: redakcja@rotary.org.pl
do 30 października 2019 roku

Autor najlepszego zdjęcia
otrzyma nagrodę w postaci weekendu 

dla dwóch osób w Termach Warmińskich 
w Lidzbarku Warmińskim. Zwycięskie 
zdjęcie zostanie także opublikowane 

w magazynie Rotary Polska.

regulamin konkursu zostanie przesłany na życzenie uczestników konkursu drogą mailową.
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Trzy intensywne konferencyjne dni wy-
pełnione były rozmaitymi zajęciami. 
Ich organizacja możliwa była dzięki 
zaangażowaniu wszystkich członków 
Klubu, ale też dzięki poważnej pomocy 
finansowej i organizacyjnej Prezydenta 
Miasta i wydziałów Urzędu. Także nasz 
Dystrykt udostępniając platformę re-
jestracji uczestników oraz tzw. ściankę 
i flagi wsparł nas organizacyjnie. Do-
skonałe symultaniczne tłumaczenia za-
wdzięczaliśmy firmie Rotarianina Jacka 

Czownickiego z RC Kraków. Dobrą oce-
nę całości wystawili nam organizatorzy 
następnej konferencji w Sienie stwier-
dzając, że będzie im trudno utrzymać 
tak wysoki poziom. Z pewnością jednak 
stanie się ona kolejnym wspaniałym 
spotkaniem Rotarian i utwierdzi nas 
w przekonaniu, że warto być w Rotary. 
Doskonale też sprawdziło się motto RC 
Zamość Ordynacki, czyli słowa Henry 
Forda - „Połączenie sił to począ-
tek, pozostanie razem to potęga, 

wspólna praca to sukces”.
Niech więc ten mój kronikarski opis cze-
goś co już się wydarzyło i zostało dobrze 
ocenione będzie jednocześnie zapowie-
dzią i zaproszeniem do Sieny w 2021 
roku. Sieneńskim organizatorom życzę 
wraz z całym RC Zamość Ordynacki po-
dobnej satysfakcji i wspaniałych wspo-
mnień jakie pozostaną na długo w na-
szej, a w przyszłości w ich pamięci.
Włodzimierz Bentkowski
RC Zamość Ordynacki
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Uczestnicy Konferencji Rotary UNESCO
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W maju 2019 mieliśmy olbrzy-
mią przyjemność gościć Rota-
rian z RC Vercelli w związku 

z inauguracją Centrum Diagnostycz-
no-Terapeutycznego „FASada” prowa-
dzonego przez Fundację Rodzin Ad-
opcyjnych. Wyposażenie tego centrum 
było celem uzyskanego wspólnie Global 
Grantu. Uzyskany Grant jest efektem 
aktywnej współpracy aż 5 europejskich 
klubów, poza RC Vercelli i RC Warsza-
wa Żoliborz brały w nim udział także RC 
Viverone-Lago (Włochy), RC Dortmund 
(Niemcy) i RC de Nimes (Francja).

Przyjaźń z RC Vercelli (nasz klub part-
nerski) sięga czasów, gdy należeliśmy 
jeszcze do Rotaract - w Polsce (Maciej 
Szwedowski) oraz we Włoszech (Bene-
detta Delleani i Masso Accornero). 

Jest to już drugi projekt zorganizowa-
ny przez te same kluby – w 2013 roku 
sfinansowaliśmy wspólnie pierwszą 
w Polsce wypożyczalnie handbików – 
rowerów poruszanych siłą mięśni rąk 
dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach obecnego GG udało się zebrać 
aż 48 867 USD. Sfinansowaliśmy całkowi-
te wyposażenie Centrum (m.in. kompute-
ry, testy, przedmioty-zabawki do diagno-
styki i terapii, meble oraz wyposażenie), 
a także drogie specjalistyczne szkolenia 
personelu działającego w ramach Cen-
trum (lekarze neurolodzy, psychiatrzy, 
specjaliści od terapii niedoborów senso-

rycznych). Bez naszej pomocy funkcjono-
wanie Centrum w tak bardzo rozbudowa-
nym zakresie nie byłoby w ogóle możliwe. 
Centrum koncentruje się na dzieciach 
z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Sza-
cujemy, że do tej pory z naszej pomocy 
skorzystało już ponad 150 osób, to bardzo 
dużo, w tym dzieci poddane diagnozie 
i przechodzące terapię. 

| NASZE PROJEKTY

Global Grant dla diagnozy 
i terapii dzieci z FASD
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Łączna kwota Global Grantu wyniosła 48 867 USD. Bez tej pomocy funkcjonowanie 
Centrum w tak bardzo rozbudowanym zakresie nie byłoby możliwe
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Rotarianie z RC Warszawa Żoliborz osobiście montowali zakupione dla Centrum wyposażenie

RC WARSZAWA ŻOLIbORZ
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Centrum Diagnostyczno-Terapeutycz-
ne jest pierwszą tego rodzaju placówką 
w województwie mazowieckim i jedną 
z pierwszych w Polsce. Pozwala na prze-
prowadzenie kompleksowej diagnozy 
dzieci z podejrzeniem FASD (Fetal Alco-
hol Spectrum Disorder). Obejmuje, m. in. 
gabinet terapii sensorycznej, gabinet psy-
choterapii, gabinet rozwoju Montessori. 
Umożliwia pracę zespołowi wykwalifiko-
wanych specjalistów. Stanowi uzupełnie-
nie państwowej służby zdrowia, która tak 
kompleksowych działań nie oferuje. 

FASD jest terminem używanym do opi-
su trwających przez całe życie zaburzeń 
fizycznych i / lub zaburzeń neurorozwo-
jowych, które mogą wynikać z ekspozy-
cji na alkohol w okresie płodowym. Sza-
cuje się, że w Europie jest najbardziej 
rozpowszechnionym, niegenetycznym 
schorzeniem neurorozwojowym doty-
czącym około 1% wszystkich żywych 
urodzeń (Carpenter, 2011). 

Ze względu na charakter działalności 
naszego klubu temat FASD jest nam 
niezwykle bliski. Poza realizacją Gran-
tu, naszą codzienną misją jest szerzenie 
świadomości o skutkach picia alkoholu 
w ciąży i podczas karmienia piersią. Re-
alizujemy to poprzez prowadzenie stro-
ny na Facebooku „maluchy bez skuchy” 
gdzie piszemy pozytywnie o ciąży bez 
alkoholu. Zapraszamy do polubienia tej 
strony. Nie skupiamy się tam wyłącz-
nie na kobietach, gdyż alkohol w ciąży 
nie jest wyłącznie problemem kobiet. 

Naszym celem jest budowanie świa-
domości społecznej. Zakładamy, że le-
piej świadomie zapobiegać, niż później 
zwalczać skutki. 

Prace nad realizacją projektu rozpoczęli-
śmy bezpośrednio po informacji o przy-
znaniu Grantu – we wrześniu 2018 roku. 
17 maja 2019 roku odbyła się uroczysta 
inauguracja Centrum, w Warszawie przy 
ul. Płatniczej 83. Przyjechała delegacja 
klubu Vercelli m.in. wspomniani wcze-
śniej Benedetta Delleani i Masso Ac-
cornero. W uroczystości brał udział Gu-
bernator Łukasz Grochowski oraz Greg 
Grzegorczyk (regionalny przedstawiciel 
Gubernatora). 

Realizacja tego Grantu to jeden z naj-
większych projektów współpracy zor-
ganizowany przez warszawski klub. Nie 

udałby się bez zaangażowania Michała 
Karwowskiego (RC Warszawa Żoliborz), 
Macieja Szwedowskiego (RC Warszawa 
Żoliborz), Benedetty Delleani (RC Ver-
celli), Marco Saglione (RC Vercelli) oraz 
Doroty Polańskiej (dyrektor Centrum). 
Dzięki zaangażowaniu finansowemu 
dystryktu włoskiego udało się znacząco 
zwiększyć skalę pomocy. Bardzo się cie-
szymy, że realizacja Grantu pozwoliła 
zacieśnić współpracę z europejskimi klu-
bami, zwłaszcza z RC Vercelli, udowad-
niając, że możemy na siebie wzajemnie 
liczyć. Przede wszystkim budujący jest 
fakt, że wspólnie i po raz kolejny realizu-
jemy rotariańską misję służenia lokalnej 
społeczności. Mamy nadzieję, że nie po 
raz ostatni!
Anna Markowska-Kejler
i Maciej Szwedowski,
RC Warszawa Żoliborz
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17 maja 2019 roku odbyło się uroczyste przekazanie Glogal Grantu dla Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego
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Piękne i dobrze wyposażone gabinety czekają na małych pacjentów
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Czas szybko płynie i już niedługo 
Rotary w Polsce obchodzić bę-
dzie jubileusz swojego 90-lecia. 

Pierwszy w Polsce Rotary Club War-
szawa zarejestrowany został w 17 lute-
go 1931 roku. W ciągu kilku następnych 
lat powstawały kluby w kolejnych mia-
stach: Łódź 1933, Kraków 1933, Kato-
wice 1934, Gdynia 1934, Bielsko-Biała 
1935, Lwów 1935, Bydgoszcz 1936, Pa-
bianice 1938, Cieszyn 1939. W czasie 
wojny Kluby zostały zawieszone, a po 
jej zakończeniu władze socjalistyczne 
zabroniły działalności niezależnych 
organizacji i stowarzyszeń. Rotary 
wróciło do Polski dopiero po 50 latach, 
kiedy Warszawski Klub Rotariański 
został przyjęty do Rotary International 
30 czerwca 1989 roku. W marcu 2006 
roku Prezydent RI uznał ciągłość ist-
nienia Rotary w Polsce przesyłając na 
ręce Prezydenta Warszawskiego Klu-
bu Rotariańskiego życzenia z okazji 75 
rocznicy powstania.
Dlatego właśnie nasz Klub, z okazji 
30. rocznicy reaktywacji, ale przede 
wszystkim 90. rocznicy obecności 
Rotary w Polsce, podjął się zebrania 
przedwojennych i powojennych, roz-
proszonych historii nie tylko War-
szawskiego Klubu Rotariańskiego, ale 
także całego polskiego ruchu rota-
riańskiego. Idea ta przyświecała nam 
w pracach nad publikacją Warszawski 
Klub Rotariański 1931-2018 Service 
Above Self zawierającą wiele mate-
riałów źródłowych, którą w ubiegłym 
roku oddaliśmy do druku.
Dzięki tej lekturze możecie poznać 
założycieli RC Warszawa oraz wszyst-
kich jego członków na koniec 1937 
roku, a także statut przedwojennego 
Klubu. Dowiecie się jak przed wojną 
przebiegały spotkania i kiedy oraz 
gdzie odbyło się ostatnie spotkanie 
RC Warszawa. Poznacie osoby, dzięki 
którym doszło do reaktywacji War-
szawskiego Klubu Rotariańskiego, 
jego wszystkich Prezydentów, a tak-
że obecnych członków, którzy piszą, 
dlaczego zdecydowali się być Rotaria-
nami. Przeczytacie o najważniejszych 
projektach realizowanych przed 
wojną oraz na przestrzeni ostatnich 
30 lat, w tym o słynnych piknikach 
w Aleksandrowie, o wymianie mło-

dzieżowej, z której skorzystało ponad 
600 polskich i zagranicznych uczniów 
oraz prowadzonej przez wiele lat hi-
poterapii dla dzieci z porażeniem 
mózgowym. Historię naszego Klubu 
oraz Rotary w Polsce i polskiego Dys-
tryktu przedstawiamy na tle histo-
rii i osiągnięć Rotary International. 
Dzięki temu z naszej publikacji do-
wiecie się również, że nazwa Rotary 
International została przyjęta dopiero 
w 1931 roku, koło zębate uznane zo-
stało przez Rotary za swój znak w 1923 
roku, a program wymiany młodzieżo-
wej zainicjowany w 1927 roku w Ni-
cei. Znajdziecie też informacje, kiedy 
ustanowiono odznakę Paul Harris 
Fellow, kiedy dopuszczono kobiety do 
członkostwa w klubach Rotary i czy 
Rotarianie byli na Księżycu.
Publikacja jest bogato ilustrowana 

przedwojennymi i współczesnymi 
zdjęciami dokumentującymi najważ-
niejsze wydarzenia w historii War-
szawskiego Klubu Rotariańskiego oraz 
historii Rotary w Polsce.
Zapraszamy wszystkich na obchody 
90-lecia Warszawskiego Klubu Ro-
tariańskiego w roku 2021 które jed-
nocześnie stanowić będą obchody 
dziewięćdziesięciolecia ruchu rota-
riańskiego w Polsce.
Publikację Warszawski Klub Rotariań-
ski 1931-2018 Service Above Self ro-
zesłaliśmy już do wszystkich Klubów 
Rotary w naszym Dystrykcie, ale moż-
na ją zamawiać indywidualnie kontak-
tując się z sekretarzem Warszawskiego 
Klubu Rotariańskiego pod adresem: 
rposyniak@gmail.com.
Paweł Grotowski,
Warszawski Klub Rotariański

WARSZAWSKI KLUb ROTARIAńSKI

Życzenia od Prezydenta Rotary International z okazji 75 rocznicy 
powstania Warszawskiego Klubu Rotariańskiego

Historia rotariańskim kołem się toczy
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Zabawa i pomoc dzieciom
Winston Churchill powiedział: „We 
make a living by what we get, but we 
make a life by what we give”. W wolnym 
tłumaczeniu: „Żyjemy dzięki temu, co 
dostajemy, ale prawdziwy sens życia od-
najdujemy dzieląc się z innymi”.
1 marca 2019 r. w Hotelu Mieszko w Go-
rzowie Wlkp. odbył się X Bal Charyta-
tywny RC Gorzów Wielkopolski. Zysk 
z balu w tym roku przeznaczamy na 
zakup specjalnych urządzeń, dla dzieci 
z Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 
im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp. 
To niezwykłe urządzenie nazywa się Mó-
wik. Jest to tablet z oprogramowaniem 
w języku polskim dla osób mających 
poważne problemy z porozumiewaniem 
się za pomocą mowy. Jest przeznaczone 
dla osób w różnym wieku, głównie z afa-
zją, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, dysartrią, które nie 
mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych. Zestaw symboli jest dostosowany do języka polskiego 
i naszego kręgu kulturowego. Jest ciągle poszerzany, a dodatkowe symbole mogą być pobierane bezpłatnie.
X Bal Charytatywny RC Gorzów Wlkp. stanowił doskonałą okazję do wręczenia Statuetki SUKCES, dorocznej nagrody 
naszego klubu dla Gorzowianina, człowieka kultury, sportu czy biznesu, który wyróżnia się działalnością na rzecz naszego 
środowiska i naszego miasta. W tym roku laureatem został Romuald Liszka i prowadzona przez niego lokalna telewizja 
TELETOP. Gratulujemy!
Naszymi gośćmi byli członkowie zaprzyjaźnionego niemieckiego Klubu Rotary ze Springe. W organizacji balu pomagały 
nam uczestniczki tegorocznej i przyszłej wymiany długoterminowej Skyler, Ania i Matylda.
Krystyna Baj – Pawluk, RC Gorzów Wielkopolski
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RC GORZóW WIELKOPOLSKI

Zysk  z balu został przeznaczony na zakup specjalnych 
urządzeń, dla dzieci z Zespołu Kształcenia Specjalnego 
nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.

Z pomocą młodzieży zagrożonej wykluczeniem zawodowym
Rotary Club Wrocław od wielu lat organizuje wiele projek-
tów dla osób potrzebujących. Szczególnym zainteresowa-
niem Klubu cieszy się młodzież. Zarówno międzynarodowy 
program rotariańskiej wymiany młodzieży jak i aktywizacja 
zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem – stanowią 
jedne z głównych działań Klubu. I właśnie na aktywizację za-
wodową młodzieży zbierane były środki podczas XI już Balu 
Charytatywnego RC Wrocław. 
W wydarzeniu wzięło udział 250 osób. Prezydent Klubu dr 
Jerzy Jagoda poinformował zebranych na co przeznaczo-
ne zostały środki finansowe zebrane w poprzednich latach. 
W balu wzięła udział 9-osobowa delegacja zaprzyjaźnione-
go francuskiego Klubu Rotary z Arras. Środki zgromadzone 
podczas licytacji pozwolą na dobry zawodowy start wielu 
młodym osobom.  
Ciekawostką licytacji był batik przywieziony z Senegalu przez organizatorkę balu Elżbietę Wronecką. Uzyskana kwota 
kilkuset euro przekazana została na rzecz Ośrodka dla Kobiet Odrzuconych w Koukangome co w języku ludu Diola znaczy 
„Nadzieja”. Główna organizatorka wszystkich bali charytatywnych RC Wrocław - Elżbieta Wronecka, w trakcie wydarzenia 
wyróżniona została najwyższym rotariańskim odznaczeniem Paul Harris Felow. 
Szczytny cel i świadomość pomocy innym, była dodatkowym powodem do zadowolenia podczas tego radosnego spotkania. 
Krzysztof Wronecki, RC Wrocław

RC WROCŁAW
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Prezydent Klubu dr Jerzy Jagoda 
i Elżbieta Wronecka otwierają bal
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25 maja 2019 roku w pięknej oran-
żerii Dworu w Tomaszowicach 
k/o Krakowa rotarianie i ich przy-

jaciele uroczyście obchodzili Jubileusz 
20-lecia Rotary Club Kraków Wanda.
Na ten wyjątkowy Jubileuszowy Cha-
rytatywny Piknik Rotariański przybyły 
delegacje partnerskich zagranicznych 
klubów: z RC Luebbecke-Westfalen 
(Herbert Rackob), RC Leipzig Alte Bo-
erse (Prezydent Aleksander Warcus, 
Prezydent Elekt Gabrielle Goretzki 
i Past Prezydent Susanne Seiler wraz 
z grupą członków klubu), a także przed-
stawiciele przyjacielskiego klubu z RC 
Hilversum International Netherlands 
(Prezydent Elekt Cindy Paardenkoper, 
Fabienne Devoille France i Jan Pieter 
Brinkman). Dopisali rotarianie z kra-
kowskich klubów: z RC Kraków, RC 
Kraków Wawel (z którym, jako klubem 
założycielskim łączą RC Kraków Wandę 
„związki rodzinne”), z RC Kraków Wy-
spiański, RC Kraków Centrum, RC Nie-
połomice Zamek, a także delegacja z RC 
Lublin Centrum oraz wielu wiernych 
przyjaciół Rotary.
Prezydent RC Kraków Wanda Irena 
Solecka-Szpejda przedstawiła w skró-
cie 20-letnią działalność klubu, przy-
wołując słynne zdanie wypowiedziane 

podczas uroczystego Charter Day 3 
lipca 1999 roku przez ówczesnego Gu-
bernatora Leszka Gzellę, że „pojawienie 
się klubu Pań to nie wyłom, a przełom 
w klubach Rotary”. Przypomniała Ho-
norowego Członka klubu Prof. dr. hab 
Danutę Huebner, Ministra ds. Integra-
cji Europejskiej, Szefowa Urzędu Komi-
tetu Integracji Europejskiej, Przewod-
niczącą Komisji Rozwoju Regionalnego 
w PE, Męża Stanu 2002 r.
Prezydent mówiła o głównych celach 
działalności klubu, którymi są: pomoc 
rodzinie, dzieciom i młodzieży, oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej, po-
moc uczącej się i studiującej młodzieży 
niepełnosprawnej, a także inwestowa-
nie w młodzież w ramach międzynaro-
dowej wymiany młodzieżowej. Przed-
stawiła efekty pomocy stypendialnej 
w ramach Funduszu „Podaj Dłoń”, któ-
ry klub RC Kraków Wanda utworzył 
w 2002 roku dla niepełnosprawnych 
studentów wyższych uczelni Krakowa 
(w okresie od 2002-2019 roku udało 
się pomóc ponad 30 studentom, którzy 
otrzymywali stypendium od II-V roku 
studiów, ukończyli je i pracują w róż-
nych zawodach).
Wspomniała o opiece klubu RC Kraków 
Wanda nad Domem Dziecka w Siebo-

rowicach k/o Krakowa, o współpracy 
z Fundacją Dziecko w Projekcie „RÓW-
NY START” - wyrównywania szans 
dla dzieci ze środowisk wiejskich, dla 
których organizowano wakacje i ferie 
zimowe oraz możliwość poznania Kra-
kowa. O pomocy dla Świetlicy SOS Pi-
jarów, opiekującej się dziećmi z rodzin 
ubogich i niewydolnych wychowawczo. 
Także o wielu wspólnych rotariańskich 
akcjach pomocowych, do których włą-
czał się również klub RC Kraków Wanda 
(jak np. pomoc powodzianom na Ukra-
inie, dzieciom ukraińskim na wakacjach 
w Polsce, poszukiwanie wody dla wioski 
w Peru, itp.).
Fundusze na tę działalność pozyskiwał 
RC Kraków Wanda z organizowanych 
18 bali i pikników charytatywnych (do-
chód ponad 400 tys. zł), koncertów, 
a także z darowizn od sponsorów kra-
jowych i zagranicznych oraz wpłat 
członkowskich. Tu należy wspomnieć 
o wieloletniej przyjaźni, współpracy 
i darowiznach od partnerskiego klu-
bu RC Luebbecke Westfalen). Wspól-
nie z drugim partnerskim klubem RC 
Leipzig Alte Boerse klub pań zrealizo-
wał Matching Grant o wartości 21 tys. 
USD na pomoc dla Szpitala Rehabilita-
cyjnego dla dzieci w Radziszowie.

Jubileusz 20-lecia Klubu
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Członkinie RC Kraków Wanda podczas klubowego jubileuszu

RC KRAKóW WANDA



22 | rotary.org.pl

| LUDZIE ROTARY| Z ŻYCIA KLUBÓW

Prezydent RC Kraków Wanda Irena 
Solecka Szpejda szczególnie podkre-
śliła długofalowe działanie klubu na 
rzecz Rotariańskiego Programu Wymia-
ny Młodzieży (od 2005 roku), z którego 
w latach 2005-2018 skorzystało ponad 
30 licealistów. Młodzi wyjeżdżali do 
USA, Kanady, Brazylii, Meksyku i na 
Tajwan. Na ich miejsce przyjmowały-
śmy i otaczały przez cały rok opieką 
uczniów z całego świata.
Współpraca z zagranicznym klubem 
RC Luebbecke Westfalen pozwoliła 
na realizację projektu miesięcznych 
zawodowych praktyk dla polskich 
studentów; medycyny, architektury, 
inżynierii, zarzadzania i biznesu. Kil-
kudziesięciu polskich studentów po-
znawało w niemieckich ośrodkach 
pracę w swoich przyszłych zawodach, 
zyskując nowe spojrzenie i doświadcze-
nie zawodowe. Od 2010 roku również 
dzięki niemieckim partnerom ponad 
46 studentów uczestniczyło w Polsko-
Niemiecko-Holenderskich Warsztatach 
Komunikacji Międzykulturowej.
Na zaproszenie partnerskiego klubu wy-
jeżdżały członkinie RC Kraków Wanda 
do Niemiec integrując się z kolegami 
i spotykając się w tym czasie z naszymi 
studentami odbywającymi praktyki.
Współpraca w projektach charytatyw-

nych – to nie jedyne działanie RC Kra-
ków Wanda. Członkinie klubu uczestni-
czyły w wielu rotariańskich spotkaniach 
integracyjnych, organizowanych przez 
różne kluby w Polsce i za granicą (np.  
rajdy samochodowe, zawody narciarskie, 
wycieczki, rejsy, spotkania z wybitnymi 
przedstawicielami nauki i kultury).
Klub RC Kraków Wanda, który w po-
czątkach działalności liczył 24 członki-
nie – obecnie liczy 11 Pań, z których 3 
to niezmienna „stara gwardia” z grupy 
założycielskiej: Małgorzata Bednar-
czyk, Hanna Grabowska-Pałecka oraz 
Irena Solecka-Szpejda. Klub dał także 
początek kolejnym dwóm klubom kra-
kowskim: RC Kraków Centrum oraz RC 
Niepołomice Zamek.
W ciągu 20 lat 8 koleżanek otrzyma-
ło najwyższe odznaczenie rotariańskie 
– odznakę Paula Harrisa. Podczas VII 
Krakowskich Dni Integracji w 2012 
roku RC Kraków Wanda został uhono-
rowany Nagrodą „Integralia” przyznaną 
przez rektorów krakowskich uczelni za 
wieloletnią działalność na rzecz niepeł-
nosprawnych studentów. Członkini RC 
Kraków Wanda – Bogusława Demel 
została Kawalerem Wawelskiego Dzwo-
nu, a przez 4 kadencje pełniła funkcję 
Asystenta Gubernatora Dystryktu 2230. 
Od Prezydenta RP otrzymała rów-

nież Srebrny Krzyż Zasługi. Koleżanka 
Irena Solecka-Szpejda została Hono-
rowym Członkiem organizacji RI YEP 
region EEMA za wieloletnią współpra-
cę i zaangażowanie w regionie Europe 
– Eastern Mediterranean – Africa (wy-
miana młodzieży).
Wszystkie ważne działania klubowe do-
kumentowane są w prowadzonej przez 
20 lat Kronice RC Kraków Wanda, ilu-
strowanej fotkami, wycinkami praso-
wymi, wpisami, kierując się zasadą, że 
„co nie zostało zapisane – nie istniało”. 
(kronikę prowadzi Hanna Grabowska
-Pałecka). Pragniemy, aby nasza kroni-
ka była nie tylko pamiątką niezwykłych 
niekiedy spotkań i działań nie tylko dla 
członkiń klubu, ale też wkładem RC 
Kraków Wanda w ponad 70-letnią dzia-
łalność ruchu rotariańskiego w Polsce.
Po zaprezentowaniu przez Prezydent RC 
Kraków Wanda – Irenę Solecką-Szpejda 
20-letnich osiągnięć klubu były gratula-
cje i podziękowania, a potem przyszedł 
czas na wspaniałą zabawę przy muzyce 
znakomitego zespołu BLUE TRANSFER 
pod kierunkiem Mariana Mędrali, która 
trwała do późnej nocy. Jubileuszowy tort 
na 20-lecie RC Kraków Wanda zakończył 
podniosłą i radosną ceremonię.
Hanna Grabowska-Pałecka,
RC Kraków Wanda

Samochód dla Centrum Opieki w Krakowie
Z inicjatywy RC Kraków Zamek Nie-
połomice krakowscy rotarianie zre-
alizowali międzyklubowy projekt dla 
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 
Starszych, Przewlekle Niepełnospraw-
nych oraz Niesamodzielnych w Krako-
wie. W dniu 5 czerwca przekazaliśmy 
samochód osobowy marki Skoda o war-
tości 40.000 zł, który będzie służył pie-
lęgniarkom w codziennym odwiedzaniu 
pacjentów przebywających w domu 
a objętych opieką paliatywną. Jest to 
kolejny krok ośrodka ku realizacji zało-
żenia zwiększenia ilości chorych, obję-
tych pomocą. Pobyt pacjentów w swo-
ich domach zamiast w murach ośrodka 
jest korzystniejszy dla ich terapii.
Środki na ten cel pozyskaliśmy w trak-
cie charytatywnego koncertu, który od-
był się w Filharmonii Krakowskiej w październiku 2018 r. Dodatkowo Rotary Club Kraków Zamek Niepołomice ufundował 
140 specjalistycznych poduszek dla objętego pomocą ośrodka.
 Regionalny Przedstawiciel Gubernatora Marek Wcisło, RC Kraków Wawel
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RC KRAKóW WAWEL

Samochód będzie służył pielęgniarkom w codziennych domowych 
wizytach u pacjentów objętych opieką paliatywną
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Podczas XV jubileuszowej Gali Or-
łów Pomorskich 15 listopada 2018 
roku w gdańskim Dworze Artusa 

wręczono statuetki laureatom plebiscy-
tu „ORZEŁ POMORSKI”. Nasz Kolega 
Klubowy Janusz Różalski został nagro-
dzony statuetką i zaszczytnym tytułem 
Orła Pomorskiego Społecznej Odpowie-
dzialności. Na co dzień Janusz jest Pre-
zesem OPEC Gdynia a misją kierowa-
nego przez Niego przedsiębiorstwa jest 
dostawa ciepła w nowoczesny i przyja-
zny środowisku sposób. 
Społeczna odpowiedzialność Janusza 
jest niezwykle bliska rotariańskim ide-
om, która jest widoczna w jego pracy 
w Rotary Club Gdańsk Sopot Gdynia. 
Janusz uczestniczy w wielu klubowych 
projektach, które wymagają nie tylko 
społecznej odpowiedzialności, ale tak po-
trzebnej ludzkiej wrażliwości na potrze-
by osób poszkodowanych przez życiowe 
okoliczności. Wrażliwość tę Janusz oka-
zuje zarówno swoją rotariańską pracą, 
jak też zaangażowaniem finansowym. 

Bez Jego pomocy realizacja niektórych 
rotariańskich projektów byłaby zagrożo-
na, a nawet niemożliwa. Januszu dzięku-
jemy Tobie, że jesteś z nami. Jest dla nas 
wielkim honorem móc współpracować 
z Tobą. Jesteś również naszym Orłem 
Rotariańskim. 
W imieniu Rotary Club Gdańsk Sopot 

Gdynia dziękuję Prezes Magazynu Po-
morskiego, Pani Grażynie Wiatr która 
dostrzegła w naszym koledze tę wrażli-
wość społeczną.
Januszu, w imieniu całego Klubu raz 
jeszcze: WIELKIE GRATULACJE!
Jan Zacharewicz
RC Gdańsk Sopot Gdynia

Premiera książki Rotarianki Jolanty 
Czemiel z RC Białystok odbyła się 

15 lutego 2019 roku. Najnowsza książka 
autorki nosi tytuł „Protektor”.
Jest to powieść sensacyjna w konwencji 
klasycznego thrillera. Sto krótkich roz-
działów z jednej strony ułatwia czytanie 
w dowolnym momencie, a jednocześnie 
utrudnia pozbieranie wszystkich wąt-
ków. Jak w zagadce. Nic nie może być 
od razu wiadome.
Na białostocki wieczór autorski do ka-
wiarni Pożegnanie z Afryką przybyło 
bardzo wiele osób. Fani autorki ledwo 
pomieścili się w środku. Jolanta Cze-
miel jest absolwentką SGH. Prywatnie 
miłośniczką nauki, podróży, zwierząt, 
dobrej książki, muzyki, filmu i sztuki 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest 
aktywnym członkiem Rotary Inter-
national. Pisze powieści sensacyjne, 
ale też miniaturki – krótkie formy li-

terackie, zebrane do tej pory w jednej 
książce „Skryba i Ja”. Należy do Grupy 
Literackiej Verte, często uczestniczy 
w przedsięwzięciach literackich. Jest 
absolwentką szkoły pisania thrillerów 

Dana Browna oraz kursów kreatywne-
go pisania dr Krystny Bezubik.
Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej ko-
leżanki Joli i czekamy na kolejne książki.
Tomasz Michalik, RC Białystok

Statuetka Orła Pomorskiego 
dla Rotarianina
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Społeczna odpowiedzialność Janusza Rożalskiego ( w środku, 
obok Marszałka województwa pomorskiego Mieczysława 
Struka - z prawej) jest niezwykle bliska rotariańskim ideom

RC GDAńSK SOPOT GDyNIA

Sukces literacki Jolanty Czemiel
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Autorka Jolanta Czemiel z Tomaszem Michalikiem

RC bIAŁySTOK
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O wartościach jakie niesie ze sobą 
Rotary, zamierzeniach na nową 
kadencję i planach zwiększenia 
członkostwa z Gubernator Małgo-
rzatą Wojtas rozmawiała Dorota 
Wcisła.

Druga kobieta Gubernator w Pol-
sce. To przywilej czy piętno?
Celem sprostowania - w Dystrykcie 
2231, który obejmuje Polskę jestem 
pierwszą kobietą, która została wybra-
na Gubernatorem. Moja poprzedniczka 
- Barbara Pawlisz była Gubernatorem 
Dystryktu 2230, który obejmował swo-
im zasięgiem także Białoruś i Ukrainę.
Pełnienie rotariańskiej służby w roli 
Gubernatora jest zawsze wielkim przy-
wilejem - niezależnie od płci. Na grun-
cie zawodowym - a w przypadku peł-
nienia tej funkcji - o tego typu sytuacji 
tak należy myśleć - nie dzielę ludzi ze 
względu na płeć. Podstawą oceny są 
wyłącznie kwalifikacje. Wysokie kwa-
lifikacje do pełnienia funkcji lidera 
w Rotary posiadają zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. 
Wydaje mi się, że to, co odmiennego 
kobiety wnoszą do Rotary - to pewien 
potencjał opiekuńczy, do którego ze 
swojej natury mamy skłonność i przy-
chodzi to nam w sposób naturalny. To 
także większa umiejętność do zawiera-
nia kompromisów.
Z pewnością pełnienie tej funkcji (po-
dobnie, jak i kierowniczych stanowisk) 
jest w przypadku kobiet inne. Zwyczajo-
wo, kobiety dbają o swoje rodziny, o po-
trzeby dzieci czy swoich rodziców.  Wie-
lu naszych partnerów robi oczywiście to 
samo. Ale to, co czyni nas wyjątkowymi 
w tej roli, to fakt wypracowania szcze-
gólnego balansu życiowego. W moim 
przypadku - pomimo pełnienia funkcji 
lidera w Rotary, jestem nie tylko aktyw-
na zawodowo, ale nadal muszę chodzić 
po zakupy czy dbać o dom.

Czy w naszej organizacji powinno 
być więcej kobiet?
Odpowiem przewrotnie - powinno być 
więcej osób chcących zmieniać świat 

na lepsze.  Jaka to będzie płeć - jest to 
bez znaczenia. Zwróćmy jednak uwagę 
na demografię. Według najnowszych 
raportów ONZ na 100 kobiet przypada 
102 mężczyzn. Oczywiście kontynenty 
i kraje różnią się między sobą. Doskona-
le byłoby zbliżać się w Rotary do podob-
nych proporcji.
Zdaję sobie sprawę, że już niedługo za-
cznę spotykać męskie kluby i wiem, że 
będę miała dla nich jeden przekaz. I nie 
będzie to próba namówienia do przyję-
cia do swojego grona kobiet. Rozumiem 
i szanuję to, że są kluby męskie, które 
chcą pozostać w tym składzie. Nato-
miast, będę je namawiać do tworzenia 
nowych klubów i zapraszania  do nich  
kobiet. Uważam, że to może być kolejny 
pomysł na rozwój naszej organizacji.

Czy są jakieś specjalne plany na 
zwiększenie członkostwa w Klu-
bach?
Tak, zwiększenie członkostwa w klu-
bach to jeden z priorytetów mojej ka-
dencji. Zamierzam poprosić wszystkie 
kluby, by zorganizowały jedno ze spo-
tkań zapraszając na nie swoich przy-
jaciół. Na takim specjalnym spotkaniu 
można zaprezentować idee rotariań-
ską a także sam klub i jego dokonania. 
Z PDG Wojtkiem Czyżewskim przygo-
towujemy właśnie dla klubów ulotkę 
tłumaczącą i wyjaśniającą czym jest Ro-
tary i dlaczego warto dołączyć do naszej 
organizacji. Planuję, aby takie gotowe 

ulotki dostarczyć klubom w Polsce.
Na całym świecie są miliony kobiet i męż-
czyzn, którzy są Rotarianami w sercu, 
ale nigdy nie dołączyli do nas z jednego 
prostego powodu - nie zostali zapytani. 
Dlatego postarajmy się kilkoro z nich za-
prosić na te specjalne spotkania.
Następną propozycją będzie prośba, 
aby przypomnieć sobie 1 lub 2 nazwiska 
osób, które odeszły z klubu, a które były 
wartościowe i z którymi warto raz jesz-
cze nawiązać kontakt. Może będą chcia-
ły wrócić do Rotary? Mogą także chcieć 
założyć inny klub lub po prostu przystą-
pić do naszego e-klubu. 
Kolejnym pomysłem na zwiększenie li-
czebności jest kontakt z alumnami i za-
proszenie ich do uczestnictwa w wybra-
nych klubach - lub ponownie - zawitanie 
do e-klubu. Nie zapominajmy także 
o działalności Komitetu Wymiany Mło-
dzieży. Aktywnie realizowany w klubach 
Program Wymiany Młodzieży może być 
także czynnikiem zwiększającym atrak-
cyjność naszej organizacji.

Twoje największe atuty?
Sądzę, że jest to sztuka budowania rela-
cji, umiejętność słuchania oraz empatia. 
Zawsze staram się osiągnąć kompromis 
i znaleźć optymalne wyjście z problema-
tycznej sytuacji. 
Jestem także osobą zadaniową - czyli 
silnie zorientowaną na cel. Lubię podej-
mować inicjatywę a szczególnie nowe 
wyzwania, które często kreuję.

Chcąc przenosić góry,
trzeba zacząć od kamyka
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DG Małgorzata Wojtas podczas szkolenia dla 
Gubernatorów Elektów w San Diego, California USA
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Będąc od zawsze na swojej drodze zawo-
dowej związana z szeroko pojętym mar-
ketingiem i pośrednio z PR - z jednej 
strony potrafię rozpoznać zabiegi mar-
ketingowe, z drugiej mając świadomość, 
jak ważny jest marketing i PR - posta-
ram się, by nasza organizacja była bar-
dziej widoczna w mediach.

Które Twoje cechy przydadzą się 
Tobie szczególnie gdy będziesz 
pełniła funkcję Gubernatora?
Już wcześniej wymieniłam te, które 
pomogą mi w pełnieniu funkcji Guber-
natora. Mam świadomość, że pełniąc 
przez rok rolę lidera w organizacji, do 
której przynależność jest dobrowolna 
- nie można myśleć o zarządzaniu ze-
społem w klasycznym tego słowa zna-
czeniu. Jako absolwentka MBA znam 
oczywiście style przywództwa, ale my 
nie jesteśmy firmą - choć chcemy osią-
gnąć konkretne cele. Moim zdaniem 
jest zatem stworzenie takiej atmosfery 
dla pracy klubów, by te cele chciały zdo-
być.  Chciałabym wyzwalać inicjatywy, 
nowe pomysły. Ponieważ jestem osobą 
kreatywną, z pewnością także ta cecha 
pomoże mi w efektywnym pełnieniu 
funkcji Gubernatora.

Czy rodzina będzie Cię wspierać?
Oczywiście. Mój mąż Mariusz jest Ro-
tarianinem - należymy do tego samego 
klubu. Doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, co jest związane z pełnieniem tej 

funkcji. Mój syn Maks był wychowywa-
ny w atmosferze rotariańskiej a wraz ze 
swoją żoną – Małgosią, byli członkami 
założycielami szczecińskiego Interac-
tu. W tej chwili dzielnie sekundują mi 
w mojej nowej roli.  

Twoje najważniejsze zamierzenia 
i cele na nadchodzącą kadencję?
Chciałabym zaproponować nowe projek-
ty, które zintegrują polskich Rotarian, 
wprowadzą element świeżości. Oto one:
1. Konkursu na dofinansowanie pro-
jektu organizowanego przez Kluby Ro-
tary Dystryktu 2231 w kadencji 2019 
-20202. Dofinansowanie w wysokości 4 
000 zł każdy otrzymają 2 projekty, które 
wezmą udział w konkursie.
2. Dystryktalny Program Mentoringu 
„LIDERZY PRZYSZŁOŚCI - ROTARY 
DLA ROTARACT” - propozycja więk-
szej integracji klubów Rotaract i Rotary. 
Obiecałam Rotaractorom ten program 
i już niedługo ujrzy on światło dzienne. 
Koordynatorem ze strony Rotary będzie 
Marta Tryniszewska. 
3. Interact - organizacja spotkania Pre-
zydentów Klubów Interact, które mam 
nadzieję, wpisze się w cykliczny kalen-
darz organizowanych imprez dystryktal-
nych.  Isobel Perera- Turostowska - Prze-
wodnicząca Komitetu Interact będzie 
usilnie namawiać do tego, by zakładać 
Kluby Interact w następnych miastach. 
Zapraszam gorąco do naszej zakładki 
na stronie zewnętrznej: https://rotary.

org.pl/mlodzi-w-rotary/programy-mlo-
dziezowe/interact/ skąd można pobrać 
wszystkie potrzebne dokumenty. Pole-
cam zobaczyć krótkie i szczególnie inspi-
rujące filmiki z liderami Interactu z całej 
Polski. One z pewnością przekonają do 
założenia Interactu.
4. Próba nawiązania aktywnej relacji 
z naszymi Alumnami. Razem z Karoli-
ną Kędzierską - Kapuzą pracujemy nad 
sposobem aktywizacji alumnów.
5. Członkostwo - tutaj mam kilka po-
mysłów razem z PDG Wojtkiem Czy-
żewskim. Poza prośbą do klubów o zor-
ganizowanie specjalnego spotkania dla 
zaproszonych gości, poświęconego Ro-
tary, chciałabym prosić o podjęcie pró-
by przywrócenia chociaż jednego byłego 
Rotaranina do każdego klubu. 
Zostanie także wdrożony program po-
mocy tym klubom, które borykają się 
z chwilowymi trudnościami związanymi 
z ilością członków.
6. Tworzenie nowych klubów - czyli 
marzenie każdego gubernatora. Z Ja-
nuszem Nowastowskim - Przewodni-
czącym Komitetu Zakładania Nowych 
Klubów postaramy się przybliżyć naszą 
organizację poprzez izby gospodarcze. 
Już wkrótce odezwiemy się do tych Kole-
żanek i Kolegów, którzy byli mianowani 
przedstawicielem gubernatora ds. tworze-
nia klubu Rotary przez Past Gubernato-
rów, a którym nie udało się doprowadzić 
do stworzenia takiego klubu. Może wspól-
nie uda się nam to w tej kadencji.
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Gubernator Małgorzata Wojtas podczas wizyty w RC Elbląg Centrum pomagała 
w pakowaniu pakietów na klubową akcję Zdrowe ząbki dla tysiąca elbląskich dzieci
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7. Zorganizowanie jednodniowego szko-
lenia dla Rotarian o stażu do 2 lat. Na 
szkoleniu tym przybliżymy najważniejsze 
zasady naszego ruchu. Będzie nad tym 
czuwać Trener Dystryktu - czyli Angelika 
Przeździęk.
8. Próba uporządkowania i przekazania 
informacji o akacjach organizowanych 
przez kluby a także ich wartości. Zapew-
ni to nie tylko walor edukacyjny, ale tak-
że PR-owy.  
9. Współpraca międzynarodowa - two-
rzenie nowych komitetów ICC. Z Krajo-
wym Koordynatorem Komitetów Mię-
dzykrajowych Ryszardem Łuczynem 
tworzyć będziemy nie tylko Komitet 
Polska Węgry, ale myślimy o innych 
kierunkach. Warto zauważyć, że praca 
w takich komitetach może być atutem 
przy pozyskiwaniu nowych członków.

Czy czymś nas zaskoczysz?
Jeśli ma to być zaskoczenie - to musi 
być niespodzianka. Nie powiem. Ale 
postaram się, aby był to 10. punkt na 
mojej liście. 

Rotary niesie za sobą wiele war-
tości. Które z nich są najbardziej 
istotne? 
Test 4 Pytań jest dla mnie podstawowy 
- to kodeks moralny dla moich relacji 
osobistych oraz biznesowych. Test ten 
można zastosować do niemal każdego 
aspektu życia. Dlatego odwiedzając klu-
by przywożę ze sobą skromny upominek 
dla każdego Rotarianina, nawiązujący 
właśnie do Testu 4 Pytań.
Niezwykle cenny i zgodny z moim cha-
rakterem jest także sposób w jaki my, 
w Rotary podchodzimy do problemów 
świata. Wokół piętrzą się olbrzymie 

trudności. Jest tak wielu ludzi, któ-
rzy potrzebują pomocy. Wielu innych 
ludzi z kolei patrzy na to i mówi: „Nic 
nie mogę zrobić, sam/sama świata nie 
zmienię”. Więc nie robią nic - i nic się 
nie zmienia.
Ale tak nie jest w Rotary. W Rotary każ-
dy z nas robi coś na rzecz innych - nawet 
coś małego. Gdy 1,2 miliona Rotarian 
wykonuje nawet drobny gest - zmie-
niamy świat na lepsze. Bowiem wiel-
ka zmiana to suma małych zmian. Nie 
zapominajmy o tym. Dlatego jestem 
wdzięczna Klubom za każdą, nawet naj-
mniejszą akcję, bowiem chcąc przenosić 
góry, trzeba zacząć od kamyka.  

Co zrobić, aby jeszcze bardziej 
rozpowszechnić wiedzę o naszej 
działalności. W jaki sposób bę-
dziemy to osiągać w nadchodzącej 
kadencji? 
Z pewnością postawię na media spo-
łecznościowe. Już jest założony profil 
na Facebooku: Gubernator Dystryktu 
2231 - Rotary Polska. Na profilu tym 
chcę m.in. opisywać krótko ciekawe ak-
cje klubów, które odwiedzam. Profil jest 
oczywiście przechodni - mam nadzieję, 
że moi następcy także będą go prowa-
dzić.  Zamierzam założyć także profil 
Rotary Polska na LinkedIn, na którym 
będziemy prezentować nasze działania 
a także ożywić nasz kanał na YT. Jak 
widać, planuję dużo aktywności, ale tu-
taj uśmiechnę się do naszych koleżanek 
i kolegów z Rotaractu o pomoc. 

Czy trudno będzie pogodzić pracę 
zawodową z pełnieniem funkcji 
Gubernatora? 
Z pewnością jest to wyzwanie. Ale byli 

już przede mną Gubernatorzy, którym 
się to udało. Bez wątpienia jest mi ła-
twiej, bowiem mogę pracować zdalnie. 
Potrzebuję do pracy tylko łącza inter-
netowego.

Czego życzysz sobie najbardziej 
w nadchodzącej kadencji? 
Pragnę, by ten rok przebiegł pod zna-
kiem prawdziwej rotariańskiej przyjaź-
ni, szacunku dla odmienności przeko-
nań i wzajemnej życzliwości. Różnimy 
się jako ludzie, ale łączy nas jedna or-
ganizacja i wspólna wizja Rotary. Pa-
miętajmy o niej: „Razem widzimy świat, 
w którym ludzie jednoczą się i podejmu-
ją działania, aby stworzyć trwałą zmianę 
- na całym świecie, w naszych społecz-
nościach i w nas samych.”
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Trzech Gubernatorów podczas Konwencji Rotary 
International w Hamburgu. Od lewej: IPDG Łukasz 
Grochowski, DG Małgorzata Wojtas i DGE Janusz Koziński

Gubernator
Małgorzata Wojtas
RC Szczecin International

Przewodnicząca Komitetu Wize-
runku Publicznego/Rotary Public 
Image Chair w kadencji 2017 - 2019, 
DICO – Oficer ds. komunikacji in-
ternetowej w latach 2015 – 2017. 
Pomysłodawczyni i osoba odpowie-
dzialna za prace i wdrożenie aktu-
alnie działającego portalu www.
rotary.org.pl w 2015 roku. Przez 
kilka miesięcy w 2017 roku pełniła 
w zastępstwie obowiązki Assistent to 
Rotary Public Coordinator zone 16. 
Razem z Isobel Perera-Turostowska 
założyła w Szczecinie Klub Interact, 
(2012-2013). 
Zawodowo: absolwentka MBA na 
University of Strathclyde i Gdań-
skiej Fundacji Kształcenia Menedże-
rów. Od wielu lat związana z mar-
ketingiem jako dyrektor działów 
marketingu - m. in w Ultrak Polska 
(należący do Ultrak Inc.), Honeywell 
Polska - dział security, Norbain Pol-
ska, PEMCO, Paszutil, Regan Con-
sulting. Obecnie związana z marke-
tingiem w internecie jako niezależny 
konsultant. Wydawca i twórca por-
tali internetowych.
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Rok przystąpienia do Rotary 
Charter RC Wrocław 1991.

Kadencja 2008-2009 

Prezydent RI kadencji: Dong Kurn 
Lee, żona Young Ja Chung.
Hasło kadencji: Make Dreams Real 
czyli Realizujmy Nasze Marzenia. 
W zamyśle D. K. Lee była to reakcja 
na katastrofalną umieralność dzieci 
w krajach głównie afrykańskich. Pro-
blem ten był nagłaśniany przy każdej 
okazji i możliwe, że akcja ta przyczy-
niła się do znacznej poprawy obserwo-
wanej sytuacji. Tematykę tą reprezen-
tuje logo, które przedstawia sylwetkę 
matki trzymającej dziecko.
Nowe inicjatywy, wprowadzone 
zmiany, które pokażą ewolucję RI: 
Prezydent D. K. Lee to postać bardzo 
dynamiczna. Jak wszyscy aktywnie 
zwalczał polio, zabiegał o powrót do 
wyraźnego ilościowego rozwoju Rota-
ry, ale w sposób znaczący przyczynił 
się do zahamowania tragedii związanej 
z ogromną umieralnością dzieci. 

SUKCESY KADENCJI: Widoczny 
rozwój Rotary na Ukrainie i Białorusi, 
przy istotnym wzroście przyjacielskich 
i merytorycznych kontaktów z Rotaria-
nami w Polsce. Znaczący udział w po-
mocy dla EKO Szkoły w Wandzinie. 

WYZWANIA KADENCJI: Z racji 
aktywności na Ukrainie zmniejszenie 
kontaktów z klubami w Polsce. 

WAŻNE WYDARZENIA W KA-
DENCJI: Wizyta Prezydenta D. K. 
Lee w Warszawie. Prezydent odwiedził 
nas w drodze ze Światowej Konferen-
cji Pokojowej w Wiedniu do Kowna. 
Spotkanie miało uroczysty a zarazem 
sympatyczny charakter. Jednym z ele-
mentów wizyty było spotkanie D. K. 
Lee z Prezydentem Lechem Wałęsą 
oraz władzami Sejmu RP. 
W dniach 16-18.01.2009 w Trójmie-
ście odbyło się europejskie spotkanie 
Rotaractorów (REM).
Prezydent RI D. K. Lee był pierwszym 
Koreańczykiem sprawującym tą funk-
cję. W Rotary światowym nastąpiło wy-
raźne spowolnienie dynamiki wzrostu. 
W niektórych regionach USA i Skan-
dynawii obserwowano spadek członko-
stwa, a nawet likwidację klubów. Było 
to duże wyzwanie dla Prezydenta RI 
oraz Gubernatorów. D. K. Lee zobowią-
zywał Gubernatorów do podpisywania 
dokumentów obligujących do zapew-
nienia 10% wzrostu członkostwa. Na 
konferencjach światowych dyskutowa-
no, jak zmienić negatywną tendencję. 
W naszym Dystrykcie odnotowaliśmy 
niewielki, ale stały wzrost. Założeniem 
grupy kierowniczej była praca nad 

umocnieniem i rozwojem Rotary na 
Ukrainie i Białorusi. 
Jak podkreślił PDG Tadeusz Płuziński 
zdawał sobie sprawę, że kierowanie 
tak dużym obszarem (Polska-Ukraina
-Białoruś) nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, ponieważ obszar jest zbyt 
duży. Kierunek ten był konsekwent-
nie kontynuowany w kolejnych latach 
i właśnie teraz (przyp. red. w 2016 
roku) doczekał się finału poprzez po-
wołanie D2232 obejmującego Ukrainę 
i Białoruś. Kontakty z Rotarianami 
z Ukrainy i Białorusi były modelowe. 
Budowaliśmy przyjaźnie owocne kon-
takty i poszerzaliśmy krąg osób biorą-
cych udział w tych wspólnych przed-
sięwzięciach. Należy odnotować także 
przyjacielskie kontakty z niemieckim 
D1940 oraz Dystryktem obejmującym 
Czechy i Słowację. Był to kolejny rok 
rozwoju Wymiany Młodzieżowej.
NOWE KLUBY W KADENCJI: 
W Polsce: RC Truskawiec i RC Czer-
niowce; RAC Warszawa Victoria, RAC 
Warszawa Stare Miasto, RAC Wrocław 
Centrum; na Ukrainie: RAC Cherkassy 
Smile, RAC Kharkiv i RAC Zaporozhe. 
Po wielu latach powstał i skutecznie 
zaczął działać Klub Interact, sponsoro-
wany najpierw przez RC Jelenia Góra, 
a potem RC Jelenia Góra Cieplice 
(przyp. red. do 2019 roku).
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PDG Tadeusz Płuziński i Prezydent Rotary 
International Dorn Kung Lee wraz z małżonkami PDG Tadeusz Płuziński Fo
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PDG Tadeusz Płuziński 
W czasie kadencji RC Wrocław, 
Gubernator kadencji 2008-2009 i 2009-2010 
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Kadencja 2009-2010 

Prezydent RI kadencji:
John Kenny, żona June. 

Hasło kadencji: The Future of Rota-
ry Is In Your Hands - Przyszłość Rotary 
jest w Twoich Rękach. To wymowne ha-
sło, chyba odniosło pozytywny skutek, 
ponieważ zaczęto odczuwać powiew 
zmian, poprawiające się nastroje i bu-
dzące nadzieje na kolejne lata rozwoju.
Nowe inicjatywy, wprowadzone zmia-
ny, które pokażą ewolucję RI: Był to 
właściwy Prezydent na trudne czasy. 
Trzeba przyznać, że przeprowadził do-
brze organizację, przez ten kłopotliwy 
okres. 

SUKCESY KADENCJI: Mimo głę-
bokiego kryzysu w świecie obserwo-
waliśmy szybki, dynamiczny rozwój 
Rotary szczególnie na Ukrainie. Był 
to nasz cel, który prowadził do usa-
modzielnienia się Ukrainy i Białorusi. 
Intensywnie rosła Wymiana Młodzie-
żowa, Interact i Rotaract, który orga-
nizował liczne wydarzenia między-
narodowe, które były bardzo dobrze 
oceniane przez zagranicę.

WYZWANIA KADENCJI: Głów-
nym problemem było widmo FVP 
(Future Vision Plan) i brak zrozumie-
nia w gremiach kierowniczych w tym 
również w Polsce, że jest to kierunek 
dla naszej części rotariańskiego świata 
szkodliwy. 

WAŻNE WYDARZENIA W KA-
DENCJI:  Była to druga kadencja 
PDG Tadeusza Płuzińskiego na funk-
cji Gubernatora, po rezygnacji kolegi 
Wojciecha Brochwicza-Lewińskiego. 
Prezydent RI był Szkotem i starał się 
opanować sytuację związaną z brakiem 
wyraźnego jej rozwoju, oraz problema-

mi finansowymi powstałymi na skutek 
kryzysu bankowego w skali światowej, 
co doprowadziło do straty ponad 160 
mln USD, będących w zagospodarowa-
niu Rotary Foundation. Był to powód 
szukania zmniejszenia udziału Rotary 
Foundation w finansowaniu projektów 
zwanych MG (Małe Granty). Spowodo-
wało to w następnych latach likwidację 
tych grantów i istotne obniżenie możli-
wości świadczenia pomocy przez Kluby 
dla swojego najbliższego otoczenia.
Zdaniem PDG Tadeusza Płuzińskiego, 
hasło, które zaproponował na swój rok 
mobilizowało osoby odpowiedzialne za 
Rotary do intensywnej pracy na rzecz 
opanowania tych trudności i powodo-
wanie jej faktycznego wzrostu. Wszy-
scy szukali pomysłów, które miały 
przynieść postęp. Jednym z kierunków 
zmian miało być poszukiwanie kandy-
datów na Prezydentów w krajach, gdzie 
Rotary rozwijało się dynamicznie. 

PDG Tadeusz Płuziński podkreślił że 
konsekwentnie większość sił w dzia-
łaniach Dystryktu poświęcana była na 
rozwój Rotary na Ukrainie i Białoru-
si. Zaowocowało to kolejnymi bardzo 
znaczącymi wydarzeniami u naszych 
wschodnich sąsiadów w tym wspania-
łymi międzynarodowymi spotkaniami 
np. w Kamieńcu Podolskim i na Krymie 
oraz reaktywowanie RC Czerniowce, 

gdzie powstał pierwszy Klub Rotary na 
terenach obejmujących D2230.
We wrześniu w Warszawie odbyła się 
pierwsza w byłych krajach socjalistycz-
nych Konferencja zwana Instytutem, 
obejmująca swoim zasięgiem strefę 15 
i 16. Przewodniczył jej ówczesny Dyrek-
tor RI na tym obszarze Lars-Olof Fre-
driksson z Finlandii. Była bardzo po-
zytywnie odebrana przez uczestników. 
Smutnym wydarzeniem kadencji, była 
śmierć pierwszego naszego Gubernato-
ra, powszechnie lubianego i szanowa-
nego, Bohdana Kurowskiego. 

23-26.04.2010 RYLA 2010 Yalta Ukra-
ina, a następnie w równie międzynaro-
dowym składzie RYLA w Krzyżowej na 
Dolnym Śląsku. 

24.04.- 02.05.2010 Konferencja EUCO 
Rotaract (European Rotaract Confe-
rence) Warszawa Polska z udziałem 
przedstawiciela Prezydenta RI. Kwa-
lifikacja dwóch stypendystek z D2230 
(Wrocław i Odessa) na Stypendium 
Pokojowe do Bangkoku. 

NOWE KLUBY W KADENCJI: 
RC Kamieniec Podolski i RC Polanica 
Zdrój.
Materiał przygotowany do Biuletynu 
Informacyjnego Konferencji Dystryktu 
2230 w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).
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Ciekawe miejsca w Lizbonie to 
według nas niekoniecznie takie, 
które znajdziecie we wszystkich 

przewodnikach i tekstach w internecie.  
Zacznijmy więc od największego hitu 
Lizbony, o którym nie pisze się w prawie 
żadnych poradnikach.

Hospital de Bonecas, czyli jedyny 
w Europie szpital dla lalek
Na jednej ze ścian Placu de Figueira jest 
niepozorna witryna. Prowadzi do naj-
starszego i jedynego obecnie w Europie 
Szpitala dla Lalek działającego nieprze-
rwanie od 1830 roku.  To nie jest zwykłe 
miejsce dla zwykłych, lalek. Trafiają tu 
lalki wyjątkowe, często okazy kolekcjo-
nerskie, wykonane z porcelany, drewna 
czy masy papierowej. Do Lizbony trafiają 
lalki z całego świata, tysiące lalek m.in. 
z USA, Niemiec czy Izraela.    

Calcada da San Francisco
– najbardziej stromy na świecie, 
podjazd klasycznych tramwajów
Historia tramwajów w Lizbonie jest 
niemal tak długa jak historia miasta po 
trzęsieniu ziemi. Klasyczne tramwa-
je stały się wizytówką.  Pod koniec XX 
wieku zlikwidowano 2/3 linii tramwa-
jowych. Jednak później okazało się, że 
w górzystych częściach miasta takie 
tramwaje są wręcz niezbędne.
W Lizbonie znajduje się najbardziej 
stromy podjazd tramwajowy na świecie. 
Jest na Calcada da San Francisco, gdzie 
tramwaje pokonują stromiznę o nachy-
leniu 145 promili. Warto się przejechać.

Najstarsze domy Lizbony
na Mouraria
Mouraria to kolejna dzielnica Lizbony 
z klimatem. Tutaj trafiliśmy na najstar-
sze domy w Lizbonie, które przetrwa-
ły trzęsienie ziemi. Jeden znajduje się 
bardzo blisko Placu Duarte. Charakte-
rystyczne są jego wykusze – typowe dla 
domów w Lizbonie a dzięki którym wła-
ściciele zyskiwali dodatkowe metry.

Plac najsłynniejszej fadystki
Na Rua Capelao znajdziecie dom, gdzie 
żyła Maria Severa - królowa fado. Była 
kochanką trzynastego hrabiego Vimio-
so, bohaterką pieśni i dzieł literatury. 
Spopularyzowała fado i czarny szal no-

szony podczas występów. Podobnie jak 
większość śpiewaczek fado Maria od 12 
roku życia była prostytutką. Fado było 
sposobem na przyciągnięcie klientów.

Klasyczne domy Mourari
W dzielnicy Mouraria. Przy R. João do 
Outeiro spotkacie lilipuci domek, który 
w normalnych warunkach służyłby jed-
nej rodzinie.  Zmieściły się w nim trzy 
mieszkania, każde po niecałe 20 m kwa-
dratowych. Kiedyś autentycznie miesz-
kały w nich zwykłe rodziny a teraz te ma-
leńkie mieszkanka poszły pod wynajem.

Projekt Camili Watson
Na uliczkach Mourari zobaczycie zdjęcie 
mieszkańców dzielnicy. To efekt projek-
tu zrealizowanego w 2009 przez brytyj-
ską fotografkę – Camilę Watson. Miał on 
być prezentowany tylko dwa tygodnie. 
Ale tak spodobał się mieszkańcom, że 
portrety pozostały do dziś. Mało tego po-
dobne zamówili też mieszkańcy Alfamy.

Pomarańcze na Alfamie i nie tylko. 
Dlaczego nie warto ich zrywać?
Na Alfamie, Mourari i ogólnie w Lizbo-
nie można spotkać przepiękne drzewka 
pomarańczowe. Jednak nie warto zry-
wać ich owoców, ponieważ są to gorz-
kie pomarańcze. Zostały przywiezione 
do Lizbony przez Maurów w celu pozy-
skiwania wonnych olejków. Dla odróż-
nienia od zwyczajnych pomarańczy, te 
gorzkie mają dodatkowy listek, rodzaj 
przedlistka przed zwykłym liściem.

Zachód słońca obok figury
Chrystusa z widokiem na most
25 kwietnia
Słynna figura Jezusa znajduje się po 
drugiej stronie Tagu, tuż obok mostu 
25 kwietnia. Znajduje się na wygrodzo-
nym terenie, który jest otwarty tylko do 
godziny 18.00. Jeśli jednak planujecie 
zrobić zdjęcia figury o zachodzie słoń-
ca to jest na to dobry sposób. Wystar-
czy dojechać na miejsce, np. Uberem, 
zejść lewą stroną po szutrowej drodze, 
w połowie której zobaczycie przepięk-
ny widok na most 25 kwietnia. Miłego 
zwiedzania.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
 

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”.

Ciekawe miejsca w Lizbonie
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Historia tramwajów w Lizbonie jest niemal tak długa jak historia miasta po trzęsieniu ziemi

KOWALSCy W PODRóŻy
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Pewnie wielu z Was pamięta ka-
dencję 2013-14, kiedy Prezyden-
tem RI był Ron Burton, a służbę 

gubernatorską pełnił niżej podpisany. 
Odwiedzając kluby cytowałem przygo-
towaną przez Prezydenta listę 20 od-
powiedzi na pytanie, dlaczego jestem 
w Rotary. Pamiętacie? Na pierwszym 
miejscu była przyjaźń, co w znakomity 
sposób zawiązywało do początków po-
wstania Rotary, kiedy to właśnie przy-
jaźń skłoniła Paula Harrisa i jego przy-
jaciół do założenia pierwszego klubu. 
I jestem przekonany, że właśnie przy-
jaźń legła u podstaw tego wszystkiego, 
co wydarzyło się w kolejnych 114 latach 
i przyczyniła się do stworzenia Rotary 
taką organizacją jaką jest dzisiaj.

Próbowałem w poprzednich odcinkach 
„Moich 3 groszy” zmierzyć się z poję-
ciem prawdy i uczciwości, ale nie przy-
puszczałem, jak dużym wyzwaniem bę-
dzie zmierzenie się właśnie z pojęciem 
przyjaźni. Na pewno każdy z Was ma 
wielu przyjaciół, ale myślę, że wśród tej 
grupy jesteście w stanie wskazać osoby, 
o których mówicie „prawdziwy przyja-
ciel”, „najbliższy przyjaciel”, „przyjaciel, 
na którego możemy zawsze liczyć” czy 
też „przyjaciel ze szkoły”, a może nawet 
„przyjaciel z piaskownicy”. Od chwili, 
gdy wstąpiliście do klubów macie rów-
nież nową grupę przyjaciół określaną 
jako „przyjaciele rotarianie”.  Więc jak 
to jest? Czy przyjaźń ma różne oblicza? 
Czy przyjaźń można stopniować? Czy 
słowo przyjaciel ma różne znaczenia za-
leżnie od tego, której osoby dotyczy?

Zdarzyło mi się kiedyś uczestniczyć 
w rozmowie, nota bene rotariańskiej, 
kiedy to jedna z obecnych osób pró-
bowała „wywrócić do góry nogami” 
powszechnie znaną definicję. Przy-
wykliśmy mówić, że ktoś jest naszym 
najlepszym przyjacielem czy też naj-
bliższym przyjacielem, bo; „zawsze 
możemy na niego liczyć”. Ale mój 
rozmówca zaproponował zgoła inne 
podejście do tematu mówiąc do mnie; 
„jesteś moim najlepszym przyjacie-
lem, bo zawsze możesz na mnie liczyć.” 
W pierwszej chwili myślałem, że źle 
zrozumiałem i że chciał powiedzieć 
„jesteś moim najlepszym przyjacielem 
i zawsze możesz na mnie liczyć.” Ale on 
potwierdził mówiąc jeszcze dobitniej; 
„Ty jesteś moim najlepszym przyja-
cielem, bo Ty zawsze możesz na mnie 
liczyć.” 

Musiałem mieć minę ukazującą nie-
przeciętne zdziwienie, bo za chwilę po-
wtórzył swoją definicję jeszcze raz. Kie-
dy rozstaliśmy się jeszcze przez kilka 
dni próbowałem analizować jego słowa 
i wreszcie doszedłem do wniosku, że ta 
definicja ma sens i jest wyjątkowo traf-
na. Kiedy zastanowimy się głębiej opie-
ra się ona na ogromnym zaufaniu do 
drugiej osoby i oddaje sedno prawdzi-
wej i głębokiej przyjaźni. „Jesteś moim 
najlepszym przyjacielem, bo zawsze 
możesz na mnie liczyć, a moc łączącej 
nas przyjaźni potwierdzasz właśnie 
tym ogromnym kredytem zaufania do 
mnie i wiarą, że zawsze możesz liczyć 
na mnie.”  Jeśli nawet zarzucicie, że to 
gra słów lub wyszukiwanie niuansów 
języka polskiego, to i tak odpowiem, że 
jestem przekonany, że w przytoczonej 
powyżej definicji jest głęboki sens. „Je-

steś moim przyjacielem, bo mi ufasz 
i za to rewanżuję Ci się moją przy-
jaźnią.”

Już słyszę uwagi, że w definicjach 
rotariańskich znajdujemy dwie doty-

czące poruszanego tematu. Pierwsza 
to „friendship” tłumaczona dosłownie 

jako „przyjaźń, drużba” i „ fellowship” 
tłumaczona jako „wspólnota, poczet, 
bractwo”. I konsekwentnie mamy sło-
wa „friend” tłumaczone jako „przyja-
ciel” i „fellow” tłumaczone jako” facet, 
kolega, gość, członek”. Można by więc 
powiedzieć, że oznacza to, że mamy do 
czynienia z dwoma rodzajami relacji 
rotariańskich. Są relacje typu kolega
-rotarianin i relacje rotarianin-przy-
jaciel. Czy siła ich oddziaływania jest 
taka sama czy też rotarian-przyjaciel 
to więcej niż rotarianin-kolega. A może 
można pomiędzy nimi postawić znak 
równości i podsumować nasze dywa-
gacje twierdząc, że niezależnie od tego 
czy do drugiego rotarianina będziemy 
zwracać się per kolego czy też per przy-
jacielu to zawsze będzie nam miło prze-
bywać w swoim gronie, kultywować łą-
czące nas relacje i wypełniać wspólnie 
rotariańską służbę. 

To, czy zbudujemy dobrą wolę i przy-
jaźń zależy tylko od nas samych...       

    

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.

moje 3 grosze... (część 4)

Czy to co myślimy, mówimy lub robimy
buduje dobrą wolę i przyjaźń?    
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Tradycją, którą od lat praktykuje się 
w Rotaract w Polsce są tak zwane 
projekty dystryktalne, a więc akcje 

obejmujące swoim zasięgiem terytorium 
całego kraju i angażujące możliwie naj-
więcej klubów Rotaract w Polsce. Tego-
rocznym projektem realizowanym przez 
kluby w naszym dystrykcie jest End Food 
Waste Now, który potocznie przyjęło się 
nazywać „Projektem z Biedronką”.

Prawie półtora roku pracy zaowocowa-
ło zawarciem umowy bezterminowej 
współpracy z Jeronimo Martins S.A., 
a więc w skrócie z siecią sklepów Bie-
dronka. Głównym jej założeniem jest 
umożliwienie nam (Rotaractorom, ale 
i Rotarianom) odbioru żywności o zbliża-
jącym się terminie przydatności z wybra-
nych sklepów w całej Polsce.  Żywność ta 
jest następnie przekazywana do potrze-
bujących, pośrednio poprzez współpracę 
z organizacjami zajmującymi się doży-
wianiem m.in. bezdomnych.

Pierwszymi klubami, które rozpoczęły 
odbiór żywności w lutym były Rotaract 
Kraków-Wawel oraz w Rotaract War-
szawa Śródmieście. Można powiedzieć, 
że mieliśmy przyjemność przeprowa-
dzenia eksperymentu, czy projekt ma 
rację bytu. Po tych kilku miesiącach 
współpracy możemy powiedzieć, że 
był to strzał w dziesiątkę. Nie wymaga 
od nas nadmiernego zaangażowania. 
Dzięki nam potrzebujący mają stale za-
pewnione posiłki. Dla przykładu, w Kra-
kowie odbiór żywności odbywa się dwa 
razy w tygodniu. Przed zamknięciem 
sklepu, a więc w okolicach godz. 21. 
reprezentant klubu udaje się do skle-
pu, gdzie jednocześnie czeka już ktoś 
z odbierających od nas żywność fun-
dacji/stołówek. Żywność niezwłocznie 
przekazywana jest beneficjentom, a my 
odpowiadamy jedynie za formalności. 
Kilka minut pracy, a skala pomocy jest 
niewyobrażalna.

Głównym problemem miejsc, w których 
bezdomni mają możliwość zjedzenia 

ciepłego posiłku jest brak stałego źródła 
żywności a tym bardziej produktów mię-
snych czy warzyw i owoców, a my wła-
śnie tym dysponujemy. Stąd też projekt 
uważamy za potrzebny i łatwy w realiza-
cji. Wymaga od nas jedynie poświęcenia 
trochę czasu bez konieczności ponosze-
nia żadnych kosztów. Celem projektu 
jest między innymi dążenie do zredu-
kowania ilości marnowanej żywności. 
Żywność nieodebrana przez nas na cele 
charytatywne jest „likwidowana”, czyli 
po prostu wyrzucana.

To teraz konkrety!
Im nas więcej, tym więcej żywności mo-
żemy przeznaczyć na cele charytatywne. 

Grono zaangażowanych nieustannie się 
powiększa, co bardzo nas cieszy, ale po-
trzebujących jest dużo! Dlatego zachę-
camy wszystkie kluby w Polsce do przy-
łączenia się do naszej akcji! Kto jeszcze 
tego nie zrobił, czas najwyższy! 
 
Jak to naprawdę działa, co tam napraw-
dę trzeba robić? Jako przedstawicieli 
klubu Rotaract bądź Rotary nasza rola 
jest prosta:
 
1) Zgłaszamy się do programu poprzez 
wysłanie maila na adres: ania.grzy-
wacz@rotaract.org.pl
2) W mailu możecie od razu wskazać ad-
resy sklepów (bądź później dosłać bra-

Paweł Zarański, członek Rotaract 
Kraków Wawel podczas odbioru 

żywności z jednego ze sklepów

Jak polski Rotaract przeciwdziała 
marnowaniu żywności
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kującą informację), które znajdują się 
blisko Waszego miejsca zamieszkania 
czy spotkań. Niektóre sklepy są już zajęte 
przez inne organizacje, stąd w pierwszej 
kolejności sprawdzana jest dostępność 
wybranych sklepów.
3) Po potwierdzeniu dostępności i re-
zerwacji sklepu zgłaszacie trzy osoby na 
sklep, które będą odpowiedzialne za od-
biór żywności (tzn. potwierdzanie odbioru 
w sklepie). Osoby te powinny być człon-
kami klubu oraz być gotowe pojawiać się 
na zmianę na odbiorach. Przedstawiciele 
otrzymują karty z kodami, które potrzeb-
ne są podczas odbiorów do wydania żyw-
ności oraz otrzymania ewidencji.
4) Po otrzymaniu identyfikatorów kon-
taktujecie się z kierownikiem danego 
sklepu i ustalacie dni odbioru, godziny 
i ilość potrzebnych produktów. Ruszamy 
z odbiorem!

*Przed rozpoczęciem odbioru będziemy 
musieli podpisać umowę ze stosownym 
beneficjentem. Szczegóły u koordyna-
torów. 

Zalety projektu:
• możliwe jest, aby to fundacja/sto-

łówka własnym autem odbierała 

żywność spod sklepu (wtedy naszym 
zadaniem jest tylko pośrednictwo 
i prowadzenie ewidencji) lub możliwe 
jest abyśmy to my naszymi środkami 
dostarczali tę żywność do lokalizacji 
wyznaczonej przez fundację. (Należy 
tu bezwzględnie pamiętać o tym, że 
żywność ta ma 2, maksymalnie 3 dni 
do końca daty ważności także musi 
ona być wykorzystana możliwie jak 
najszybciej).

• współpraca jest bezterminowa 
i może być w każdym momencie za-
kończona

• odbieramy tyle żywności, ile chcemy
• dowolnie ustalamy dni odbioru, 

oczywiście w porozumieniu z kie-
rownikiem danego sklepu

Osobiste doświadczenia 
(Jagoda Zmarz, RAC Kraków
-Wawel):
Jestem jedną z osób, które od początku 
wykonują odbiory. W związku z począt-
kowo małym wyborem nasz klub otrzy-
mał sklep, który znajduje się dokładnie 
na drugim końcu miasta, w stosunku 
do tego, gdzie mieszkam. Nie mogę po-
wiedzieć, że zawsze jest to przyjemne, 
kiedy nadchodzi kolejny wtorek, bądź 

czwartek i trzeba się zebrać, pojechać 
i odebrać żywność. Czasem nie jest… 
ALE za każdym razem, gdy już jestem 
w sklepie i widzę PEŁNE DUŻE WÓZ-
KI jedzenia i mam świadomość tego, że 
gdybym się w sklepie nie pojawiła, ta 
żywność (nie owijając w bawełnę) wy-
lądowałaby w koszu - czuję, że jednak 
warto. Czuję ducha Rotaractu i ducha 
pracy w Rotary i tak już mijają prawie 
4 miesiące.
Wspominam zawsze zakładkę do książ-
ki, która kiedyś dostaliśmy od Rotarac-
tu w Argentynie, a która głosiła: „Wo-
lontariusze nie zawsze mają czas. Ale 
zawsze mają serce”. I z tą myślą Was 
zostawiam oraz zachęcam do dołącze-
nia do naszego projektu.
PS. spędzając w tramwaju 45 minut, 
aby wykonać kolejny odbiór (w rado-
snych czerwcowych temperaturach) 
opisuję dla was te doświadczenia 
i zachęcam serdecznie do dołączenia do 
projektu! 
Więcej informacji:
ania.grzywacz@rotaract.org.pl

 Jagoda Zmarz, RAC Kraków-Wawel
Anna Grzywacz, PAST DRR D2231,
Koordynator projektu
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Trzecia edycja szczecińskiego, cha-
rytatywnego pokazu mody to już 
historia. Na szczęście jednak nie-

zapomniana. Uśmiech wciąż samoistnie 
nasuwa się na twarz, gdy wracamy pa-
mięcią do tamtego dnia. 
Uczniowie wraz z Akademią Sztuki 
w Szczecnie nie zwolnili tempa, wy-
ciągnęli wnioski z poprzednich edycji, 
poprawili błędy i stworzyli coś, jeszcze 
bardziej spektakularnego i wyjątkowe-
go. Niezmienne zostało jedynie to, że 
inicjatywa tworzona jest przez młodych 
dla młodych. 
Kilka miesięcy pracy członków szczeciń-
skiego Interactu, studentów akademii, 
organizatorów, projektantów, mode-
li i ambasadorów sprawiło, że 16-ego 
czerwca 2019 roku w Pałacu Ziemstwa 
Pomorskiego odbyły się aż trzy wyjąt-
kowe pokazy mody. Łącznie na widowni 
zasiadło ponad 700 osób, które podzi-
wiało ponad 45 stworzonych kreacji, 
podzielonych na 8 kolekcji. Pięć z nich 
było autorstwa studentów Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Dzięki nim widzo-

wie przenieśli się m.in. do japońskiego 
czy włoskiego kręgu kulturowego oraz 
podziwiali ubiory inspirowane naturą. 
Pozostałe 3 kolekcje ubrań to prawdzi-
wy festiwal kreatywności młodych pro-
jektantów. Tytuł Mentora artystycznego 
po raz kolejny otrzymała niezastąpiona 
Anna Gregorczyk. Wykładowczyni Aka-
demii Sztuki w Szczecinie wybrała ma-
teriał przewodni i podzieliła przyszłych 
designerów na 3 grupy.
Zaczynając od zespołu ,,style”, gdzie do-
minowała elegancja, a inspiracje czer-
pane były z filozofii i estetyki minima-
lizmu. Mentorami tej grupy młodzieży 
zostali niezwykle kreatywni Estera Bro-
da i Rafał Zakrzewski.
Poprzez ,,Restyle”, stanowiący pewnego 
rodzaju powrót do przeszłości. Ucznio-
wie wzorowali się na znanych projek-
tantach, czerpiąc z bogactwa historii 
świata mody, wszelkich jej przewrotów, 
rewolucji i skandali. Mentorami były 
wybitne Zuzanna Wasilewska i Natalia 
Moneta.
Kończąc na kolekcji „Freestyle” prowa-
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Młodzież bardzo chętnie zaangżowała się w kolejny pokaz mody Fash’n’act III. Na zdjęciu grupa Restyle

Fash’n’act III

Uczestnicy pokazu mieli okazję 
obejrzeć najnowsze kreacje modowe
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dzonej przez wyjątkowo utalentowane 
Manuelę Korecką i Amandę Kępińską. 
- „Freestyle”, czyli charakter, wyraziste 
kolory, miejski styl połączony z miksem 
nonszalancji oraz sportowych elemen-
tów ubioru. – opisują mentorki 
Same opisy kolekcji utwierdzają w prze-
konaniu, że mieliśmy do czynienia z do-
brze zorganizowanym pokazem, gdzie 
najnowsze trendy i profesjonalizm były 
głównymi atutami. Ale jak połączyć 
wszystkie te odmienne kreacje i umysły 
projektantów w jedną spójną całość? 
Dla organizatorów Fash’n’act’u była to 
przysłowiowa „bułka z masłem”. Mia-
nowicie wzorowanie się na sprawdzo-
nym schemacie, czyli wyborze materia-
łu przewodniego. Wybór ten należał do 
mentor artystycznej pokazu. W ubie-
głym roku postawiono na jeans, w tym 
na białą koszulę.  Dlaczego? 
- Biała koszula jest niezaprzeczalnym 
symbolem stylu, od którego powstały 
tematy tegorocznych inspiracji, czyli 
style, restyle, freestyle. W zależności od 
interpretacji projektantów koszula jako 
biała karta otrzyma nowe życie koszule 
mają być jednocześnie nadal użytkowe, 
by móc wystawić je na aukcję. – tłuma-
czy Anna Gregorczyk. 
Fash’n’act to niesamowite wydarzenie 

pod kątem artystycznym, ale przede 
wszystkim społecznym, bo jego głów-
nym celem jest niesienie pomocy. Szcze-
ciński Interact z dumą promuje motto 
Rotary: Service above self i jest jego 
idealnym przykładem. Tegoroczni or-
ganizatorzy podnieśli poprzeczkę i „III” 
stojącej za nazwą wydarzenia obdarzyli 
wyjątkową uwagą. Bowiem nie ozna-
czała jedynie kolejnej edycji eventu, ale 
również liczbę beneficjentek. 
Szczecińska młodzież wyciągnęła po-
mocną dłoń do trzech koleżanek. Zuzan-
ny Czachury, która w drodze na wyma-
rzoną wycieczkę do Hyde Parku uległa 
wypadkowi komunikacyjnemu. Niestety 
Zuzia nie rozstanie się ze skutkami tego 
zdarzenia, gdyż od tamtego dnia poru-
sza się na wózku. Następną beneficjent-
ką została Julia Matuszczak, uczenni-
ca dobrego liceum, pasjonatka sztuki 
i wyjątkowa osoba. W ubiegłym roku 
zasiadała na widowni naszego pokazu, 
a w tym roku jej samej przyszło wal-
czyć z ostrą białaczką szpikową. Pomoc 
dotarła również do Sary Olkowskiej, 
czyli piosenkarki z krwi i kości. Sara to 
dziewczyna o niepowtarzalnej barwie 
głosu i ogromnej charyzmie. Niestety 
ona również zachorowała na nowotwór, 
określany mianem wysokiego ryzyka. 

Dzięki nieocenionej pomocy ambasador-
ki Sylwii Majdan, sponsorom (Bestsel-
ler, Dentus, Wektor, Successup, Pędzel 
reklama, golden rose i wiele innych), 
partnerom (redroom studio, prestiż ms) 
i publiczności udało się zebrać pokaź-
ną sumę pieniędzy. Mianowicie kwotę, 
która przekroczyła 30 tysięcy złotych. 
„To wielki sukces i znak, że ludzie po-
trafią i chcą pomagać. Taki wynik tylko 
motywuje nas do działania i zachęca do 
nieustannego podnoszenia poprzeczki” – 
dodaje Nataniel Mysiakowski, prezydent 
Interact Szczecin International. 
Trzecia edycja Fash’n’act’u zostanie 
również zapamiętana, dzięki limitowa-
nej serii koszul, zaprojektowanych przez 
Sylwie Majdan, a dostarczonych przez 
firmę bestseller. Koszule zostały wpro-
wadzone do sprzedaży za 250 zł, a cały 
dochód trafił do puli zebranych środ-
ków. Fash’n’act zdecydowanie zasługuje 
na chwilę uwagi, dlatego nie wahajcie 
się i odwiedźcie portale społecznościo-
we szczecińskiego Interactu. Dodatko-
wo organizatorzy zapewnili, że na „trój-
ce” się nie skończy i już zapraszają na 
kolejną edycję pokazu! Pamiętajmy, że 
#modniepomagac!  
Nataniel Mysiakowski,
Interact Szczecin International
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Młodzi projektanci zaprezentowali swoje 
nowatorskie i kreatywne kreacje podczas pokazu

Łącznie na widowni zasiadło ponad 700 osób, które podziwiało 
ponad 45 stworzonych kreacji, podzielonych na 8 kolekcji

Fash’n’act to niesamowite wydarzenie pod kątem artystycznym, ale przede 
wszystkim społecznym, bo jego głównym celem jest niesienie pomocyKreacje otwierające pokaz
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SłOWNIK SKRóTóW

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

KALENDARIUM WyDARZEń KRAJOWyCH I ZAGRANICZNyCH
Data Miejsce Wydarzenie Organizator

LIPIEC

20 Szrenica Charytatywny Wyścig Rowerem na Szrenicę – Korona 
Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

SIERPIEń

3 Chojnik Charytatywny Wyścig Rowerem przez Chojnik na 
Odrodzenie – Korona Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

17 Jelenia Góra Rotary Country RC Jelenia Góra

23 Estonia Mistrzostwa Świata w tenisie (IFTR) Erkki Leego Dyrektor Turnieju

27-30 Kaszuby Międzynarodowy Rajd Motocyklowy Kaszuby IFMR Polska

31 Śnieżka Charytatywny Wyścig Rowerem na Śnieżkę – 
Korona Karkonoszy RC Karpacz Karkonosze

WRZESIEń

7 Zamość Mistrzostwa Dystryktu w strzelaniu z broni 
sportowej RC Zamość

7 Woryny XX Zawody Wędkarskie o Puchar Gubernatora 
Dystryktu 2231

RC bartoszyce Lidzbark 
Warmiński

25-29 Gdańsk Rotary Institute & GETS w Gdańsku Rotary International

PAźDZIERNIK
5 Zamość XXV lecie Rotary Club Zamość RC Zamość

11-13 Hotel Aurora 
Międzyzdroje Konferencja Dystryktu 2231 Dystrykt 2231

20 Olsztyn k. Częstochowy Hubertus 2019 RC Częstochowa

26 biała Podlaska Centrum Dialogu Rotary biała Podlaska

GRUDZIEń
7 Hotel Sheraton Warszawa XXIV Gala Choinki Rotariańskiej RC Warszawa City

21 Szczecin Koncert Talenty Szczecina RC Szczecin International

21 maja 2019 roku, w wieku 
80 lat zmarł prof. Andrzej 
Barczak – znany polski oraz 
śląski ekonomista, ceniony 
komentator zjawisk gospodar-
czych na forum publicznym. 
Profesor Andrzej Barczak peł-
nił wiele funkcji naukowych 
i społecznych. Był pierwszym 
powojennym Prezyden-
tem naszego Klubu a przede 
wszystkim jego współorgani-
zatorem, od samego początku 
aktywnym członkiem, zawsze 
gotowym do wsparcia inicja-
tyw klubowych.
Profesor Andrzej Barczak 
specjalizował się w teorii 
ekonometrii, mikroekonomii 
oraz analizie procesów finan-
sowych.
Od lat studiów był związany 
z katowickim Uniwersytetem 
Ekonomicznym – jako na-

ukowiec, badacz i nauczyciel 
akademicki, wychowawca 
wielu pokoleń ekonomistów. 
W 2005 r. został doktorem 
honoris causa Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu 
Żegnamy naszego Mistrza, 
człowieka renesansu, legendę 

akademicką oraz także naszą 
legendę rotariańską.
Rodzinie i Najbliższym Śp. 
Profesora składamy wyrazy 
głębokiego współczucia.
Pogrążeni w smutku
Zarząd i członkowie
Klubu Rotary Katowice

Andrzej barczak nie żyje
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Andrzej Barczak



HONOLULU
HAWAII 2020

Odkryj prawdziwego ducha aloha z ludźmi 
z całego świata podczas Rotary International 
Convention 2020 w Honolulu na  Hawajach, 
w dniach 6-10 czerwca 2020 r.

Zarejestruj się na riconvention.org.

Aloha
ROTARY


