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Wszyscy znamy pozytywną moc, z jaką Rotary oddziałuje na spo-
łeczności i  nas samych, ale w  każdej społeczności znajdują się 
osoby wykluczone i nie poczyniliśmy odpowiedniego wysiłku, aby 
do nich dotrzeć.
Zarząd Rotary nieustannie stara się, aby Rotary było organizacją, 
która nie wyklucza. Powołaliśmy zespół, którego celem jest pro-
mowanie równości, co ma na celu pomoc klubom w zaangażowa-
niu nowych członków do działań, bez względu na ich płeć, rasę, 
wyznanie, wiek itd. Dzięki temu szybciej wprowadzimy potrzebne 
zmiany. Wybór Jennifer Jones na prezydent Rotary w  kadencji 
2022-2023 – pierwszej kobiety w historii Rotary – jest kolejnym 
krokiem na tej drodze.
Równość promowana jest już na poziomie klubowym. Alia Ali – 
która pełni służbę w zarządzie Big West Rotaract MIO, jest absol-
wentką programu RYLA i past prezydent Rotaract Club of Surrey-
Newton w  Kolumbii Brytyjskiej – przedstawia swoje spojrzenie 
na tę sprawę.
Nadal pamiętam ulgę, którą czułam jako uczestniczka 
programu RYLA cztery lata temu. Wreszcie pozna-
łam moich ludzi. Takich, którym zależy tak samo, jak 
mnie. Na całym świecie Rotary bije tym samym ser-
cem. Służymy naszym społecznościom i działamy, gdy 
inni stoją sparaliżowani, przerażeni ogromem danego 
problemu.
Podążajmy dalej tą ścieżką, szczególnie wtedy, gdy rozmo-
wa schodzi na trudny temat. Rasizm, uprzedzenia i dys-
kryminacja przybierają różne formy, ale spotykamy je 
w każdym kraju, w każdym mieście, w każdym z nas. Jak 
możemy je wykorzenić?
Jako konsultantka ds. równości pomagam organiza-
cjom w  kreowaniu środowisk, które angażują wszystkich do 
działania dzięki empatii. Gdy w innych widzimy siebie samych, 
nie czujemy żadnych uprzedzeń. Gdy każde dziecko przypomi-
na ci o twoim dziecku, a każda kobieta i każdy mężczyzna przy-
pomina ci o  twojej matce i  twoim bracie, zaczynasz postrzegać 
świat inaczej.
Możemy spojrzeć na Test Czterech Pytań przez pryzmat empatii. 
Czy budujemy dobrą wolę i przyjaźń dla wszystkich zainteresowa-
nych, w tym dla kobiet? Czy to jest uczciwe i korzystne dla ludzi 

w  każdym wieku? Kto musi dokonywać wyborów, których ty nie 
musisz dokonywać?
Musiałam dokonać wyjątkowo traumatycznego wyboru pomię-
dzy Rotary a  moją religią, gdy Konwencja Rotary została za-
planowana w  okresie Ramadanu. Zadałam sobie pytanie: „Gdy 
pytamy, czy jest to uczciwe i  korzystne dla wszystkich zainte-

resowanych, to nie włączamy w  to mnie – muzułman-
ki? Czy Konwencja kiedykolwiek odbyłaby się w czasie 
Świąt Wielkanocnych?”. Jedynie zadając trudne pyta-
nia, możemy tworzyć Rotary, które nie będzie dyskry-
minować ani wykluczać innych.
Łączymy wielu ludzi z  całego świata. Wyobraźcie so-
bie, gdybyśmy łączyli ich jeszcze więcej. Właśnie takiej 
przyszłości pragnę dla Rotary. Takiej, w której nieprze-
rwanie służymy, darzymy wszystkich czułością i  em-
patią oraz aktywnie działamy, wprowadzając zmiany, 
których pragniemy.
Serce Rotary jest ogromne. Jeśli otworzymy je nieco sze-
rzej, spotkamy bardzo ciekawych ludzi bogatych w cenne 
doświadczenia. Nasze kluby oferują wiele form spotkań, 

działają na różne sposoby i tworzą inne możliwości – a osoby, któ-
re nie czują się dobrze w żadnym z istniejących klubów, mogą stać 
się świetnymi kandydatami na założycieli nowych, które działają 
w  oparciu o  zupełnie inne modele. Pamiętajmy o  tym, żeby każdy 
nowy członek Rotary czuł się dobrze w swoim klubie. Rotary otwie-
ra możliwości dzięki różnorodności.

Serce Rotary 
jest ogromne 
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Spoglądając na 2020 rok, oddaję się refleksji na temat zmian, 
które zaszły w naszym życiu, pracy i relacjach z naszymi najbliż-
szymi. Przez pandemię doświadczyliśmy cierpienia i  strat. Ale 
dotrwaliśmy do końca tego roku. Nie samodzielnie, lecz 
wzajemnie się wspierając – tak, jak zawsze to robimy 
w  Rotary. Każdy kolejny rok sprawia, że jestem coraz 
bardziej dumny z naszej organizacji.
Zapamiętam ten rok jako czas wielkich zmian i wielkiej 
siły. Rotary nie zatrzymało się – nawet w dobie pandemii. 
Pokonaliśmy przeszkody, odkryliśmy nowe kanały ko-
munikacji i  sposoby pełnienia służby, takie jak projekty 
online czy prowadzenie zbiórek internetowych. Poprosi-
łem dwie Rotarianki, aby opowiedziały, jak Rotary umoc-
niło się przez ten rok.
Nasz nowopowstały e-klub już w chwili całkowitego loc-
kdownu sprawował służbę w  Internecie – w  tym mię-
dzynarodową. Razem z  czternastoma Amerykankami 
z innych klubów Rotary prowadziłyśmy sesje mentorin-
gowe przez WhatsAppa dla kobiet biznesu z  Kostaryki, 
wspierając rozwój ich firmy z  branży eko-turystycznej, 
RETUS Tours (firma pojawiła się na okładce majowego 
wydania „Nature & Nurture”). Projekt się rozrósł i  już 
30 Rotarian prowadzi działania consultingowe. Co wię-
cej, budujemy coraz to nowe relacje i  – w  pełni online – 
udostępniamy tym kobietom narzędzia, dzięki którym 
zupełnie odmienią swoje życie. Pomogłam nawet jednej 

z nich – Rosie – przygotować prezentację po angielsku na między-
narodową konferencję. Mimo że nasz projekt z  Kostarykankami 
wymaga jeszcze kliku szlifów „twarzą w  twarz”, to największą 
zmianę zainicjowały nasze działania online. (Liza Larson, Rota-
ry E-Club Engage i Rotary Club of Plano East, Teksas)
Gdy zaczęła się pandemia, sprawowałam służbę prezydent klu-
bu, a wielu członków nie miało jeszcze Zooma. Tylko dziesięcio-
ro z 53 członków wzięło udział w naszym pierwszym spotkaniu 
online. Pomyślałam, że zapraszanie guest speakerów z  innych 
krajów na nasze spotkania zaangażowałoby członków naszego 
klubu. Gościliśmy wielu liderów Rotary, alumna Rotary Peace 
Fellowship, a nawet prezydenta RI, Holgera Knaacka. Obecność 
wzrosła przy jednoczesnym obniżeniu kosztów spotkań, gdyż nie 
musieliśmy opłacać posiłków. Niektórzy członkowie, którzy cza-
sami musieli rezygnować ze spotkań z  powodów zawodowych, 
wzięli udział w wirtualnych spotkaniach. Zarejestrowanie spo-

tkań w  serwisie My Rotary pomogło nam nawiązać 
kontakty z klubami z całego świata, a podczas spotkania 
z  Holgerem gościliśmy ponad 300 osób. Udało nam się 
również pozyskać środki na wiele z naszych projektów. 
W  celu zachowania elastyczności spotkań, będziemy 
korzystać z  rozwiązań hybrydowych. Rok 2020 był dla 
mnie najlepszym rokiem w Rotary, gdyż poznałam wie-
lu nowych przyjaciół. (Blessing Michael, Rotary Club of 
Port Harcourt North, Nigeria)
Te historie powinny nas napawać optymizmem, jeśli 
chodzi o  najbliższą przyszłość Rotary. Rotary nie tylko 
przetrwa, ale i urośnie w siłę. Odkrywamy, jaka drzemie 
w nas wytrzymałość. Dostrzegamy, w jaki sposób Rotary 
otwiera możliwości – nawet w czasach pandemii. Rozwi-
jamy się, łączymy i  angażujemy naszych członków oraz 
społeczności, którym służymy.
Chciałbym razem z  Suzanne przekazać wam z  naszego 
domu w  Ratzeburgu najszczersze życzenia świąteczne. 
Nie możemy się doczekać, co dobrego przyniesie nam 
rok 2021.

Czas
wielkich 
zmian
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Rotary E-Club 
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W  latach 70. XIX w. pewien geniusz eksperymentował w  swoim 
laboratorium. Kierowała nim chęć poprawy jakości życia poprzez 
technologię. Po wielu nieudanych próbach, w 1880 r. Thomas Edi-
son wreszcie udoskonalił żarówkę, która mogła być produkowana 
na masową skalę.
Gdy ktoś wypominał mu, że poniósł 10 000 porażek, zanim osią-
gnął sukces, Edison prostował go, mówiąc, że znalazł 10 000 spo-
sobów na to, jak żarówka NIE działa.
Podobnie jak Edison, również i Rotary Foundation kieruje się wi-
zją lepszej przyszłości. I podobnie jak on, nie tracimy naszej deter-
minacji, bez względu na przeszkody.
Na początku tego roku nasze działania wspierające szczepienia 
przeciwko polio musiały zostać wstrzymane, aby upewnić się, 
że nie przyczyniają się one do rozprzestrzeniania choroby CO-
VID-19. Musieliśmy się dostosować: infrastruktura, którą Rotary 
stworzyło do walki z polio, została wykorzystana, by reagować na 
nowo powstałe ogniska koronawirusa w krajach, które najdotkli-
wiej odczuły pandemię. Dokładnie tak samo postępowaliśmy już 
w przypadku Eboli, żółtej febry czy ptasiej grypy.
Na szczęście program szczepień przeciwko polio został wznowio-
ny w lipcu, po uprzednim zabezpieczeniu wolontariuszy i pracow-
ników, działających na pierwszej linii frontu.
Nasza działalność – pomaganie potrzebującym – w tym trudnym 
okresie przybrała zupełnie inną formę. Musimy zmienić sposób 
przygotowywania i  realizacji projektów oraz metodologię. Musi-
my również zmienić sposób naszej komunikacji.

Sukces modelu global grantów jest niepodważalny. W  kadencji 
2013-14, gdy ten system został wprowadzony, sfinansowaliśmy 
868 grantów na sumę ponad 47 milionów dolarów. W  kadencji 
2019-20 liczba ta wzrosła do 1350 grantów o wartości ponad 105 
milionów dolarów. Liczba grantów wzrosła o 55,5%, finansowanie 
o 123%, ale wkład z rocznych składek wzrósł jedynie o 5%, co jest 
niepokojącą tendencją.
Musimy wspólnie realizować nasze potrzeby w zakresie finanso-
wania projektów, aby dotrzeć do osób potrzebujących i  nieść na 
naszych ustach miłość, która promieniuje z Rotary Foundation.
Matka Teresa powiedziała kiedyś, że jeśli chcemy, aby słowo mi-
łości zostało dosłyszane, musimy je głosić. Aby lampa nie zgasła, 
musimy wciąż dolewać do niej oliwy.
Rotary Foundation zapewnia nam najlepszą możliwość inwesto-
wania w poprawę jakości życia społeczności z całego świata. Wa-
sza tegoroczna hojność jest oliwą, która pozwala naszym grantom 
świecić pełnym światłem i  docierać do tych, którzy nas najbar-
dziej potrzebują.

K.R. Ravindran
Przewodniczący Fundacji Rotary

Inwestuj
w przyszłość,

inwestując
w Fundację
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Ludzkość
to nasza
sprawa

Pewnej mglistej Wigilii starszy jegomość siada za biurkiem w wik-
toriańskim Londynie.
Ebenezer Scrooge jest zgorzkniały i  pozbawiony jakichkolwiek 
złudzeń, a w jego życiu liczy się tylko jedno: pieniądze. Odrzuca za-
proszenie siostrzeńca na świąteczną kolację, rezygnuje ze wspar-
cia osób potrzebujących i  wyjątkowo niechętnie zgadza się, aby 
Bob Cratchit – jego bardzo słabo opłacany kancelista – skończył 
pracę w Boże Narodzenie nieco wcześniej.
Gdy Scrooge wraca do domu, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. 
Spotyka Jakuba Marleya, swojego zmarłego wspólnika, który zja-
wia się jako duch zakuty w  ciężkie łańcuchy. Poucza Ebenezera, 
aby się zmienił, bo spotka go ten sam los.
Jednym z moich ulubionych fragmentów książki jest moment, gdy 
duch przenosi Scrooge’a do domostwa Cratchitów. Mężczyzna ob-
serwuje kancelistę, który wraz z rodziną świętuje w skromnej, ale 
wyjątkowo serdecznej atmosferze. To właśnie wtedy dochodzi do 
niego, że dary, takie jak przyjaźń, rodzina i wdzięczność nie figu-
rują w  żadnej z  ksiąg podatkowych. Pod koniec historii Scrooge 
dostaje najważniejszą z lekcji: że nigdy nie jest za późno, aby po-
święcić się służbie dla innych.
Święta są tuż za rogiem. To czas dawania i  dzielenia się, ale nie 
tylko w naszym rodzinnym gronie. Dotyczy to również osób, któ-
rych nigdy nie spotkaliśmy, a nawet nigdy nie spotkamy – które nie 
mają tyle szczęścia, co my i przydałaby im się pomocna dłoń. Cud 
dawania, który odkrył Scrooge pewnej Wigilii, jest właśnie tym, 
czym Rotary Foundation zajmuje się przez 365 dni w roku.

Nasza Fundacja jednocześnie gromadzi potrzebne fundusze i ak-
tywnie działa w terenie; Rotarianie wykorzystują swoje umiejęt-
ności i  wiedzę biznesową, wspierając granty ufundowane przez 
was. W  ten sposób realizujemy jedne z  najważniejszych zadań 
Rotary, takie jak ochrona matek i  ich dzieci czy pomaganie spo-
łecznościom w wychodzeniu z szoku wywołanego pandemią CO-
VID-19.
Pamiętajcie o Rotary Foundation w tym okresie wzmożonej hoj-
ności. Pamiętajcie, że wasze dary przekazywane na Fundację 
wspierają naszą pracę we wszystkich obszarach działania, a  ich 
owoce będą widoczne jeszcze przez wiele pokoleń. Fundacja bę-
dzie spełniać te cuda służby tak długo, jak wy będziecie ją wspie-
rać. W imieniu całego Zarządu Rotary Foundation chciałbym po-
dziękować za wasze hojne wsparcie Fundacji.

Ilustracja: Luke Wilson

grudzień 2020
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Wielkimi krokami przekroczyliśmy półmetek obecnej kadencji. Był to czas, 
wielu wyzwań i  wyrzeczeń spowodowanych pandemią. Póki jeszcze była taka 

możliwość, odwiedzałem Was w  Klubach podczas spotkań, ważnych wyda-
rzeń i jubileuszy. Teraz odbywamy już tylko spotkania online. Z pewnością 

te ostatnie pół roku to czas, który okazał się dla mnie bardzo pracowi-
ty. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną oraz za okazane mi wielkie 

wsparcie, które, mam nadzieję będzie mi towarzyszyć także w nadcho-
dzącym 2021 roku. 

Ostatni miesiąc roku to zawsze czas bilansu realizacji naszych zamie-
rzeń, a  jednocześnie planowanie nowych celów na kolejny rok. Święta 

Bożego Narodzenia to czas na refleksję, nowe postanowienia, zastanawia-
my się nad tym co nam przyniesie Nowy Rok. Robimy rachunek sumienia 
i snujemy nowe plany na przyszłość. Staramy się jeszcze bardziej zbliżyć 
do rodziny, pamiętamy o wszystkich bliskich, nawet jeśli nie możemy się 
z nimi spotkać. Wysyłamy kartki i listy z serdecznymi życzeniami i robi-

my prezenty dla ważnych dla nas osób. 
Troską każdego gubernatora jest dbałość o  zwiększenie liczby członków 

w Dystrykcie, aby nasze działania trafiały do jak największej liczby benefi-
cjentów, by zasięg i siła naszej pomocy innym była w zwielokrotnionym wymia-

rze jeszcze bardziej odczuwalna, bo Rotary Otwiera Możliwości. Niestety w dobie 
pandemii nie jest to łatwe zadanie. Mam tego świadomość, jednak mimo wszystko 
apeluję i proszę Was bardzo o to abyście dbali o rotariańskie więzy przyjaźni i pod-
trzymywali je także w tym trudnym czasie.  Abyście do ostatniej chwili zabiegali 
o  Rotarian, którzy chcą odejść z  klubu, a  także abyście zapraszali coraz to nowe 
osoby do współpracy. 
Zbliża się czas szczególny, czas radości i  nadziei, czas spojrzenia w  przyszłość 
i refleksji nad tym, co minęło. Na ten wigilijno-noworoczny okres, a także na cały 
nadchodzący rok życzę Wam i Waszym bliskim, byście szczodrze dawali, nie tyl-
ko tym, którzy są w potrzebie, ale wszystkim wokół Was. Byście dzielili się uśmie-
chem i dobrym słowem. Życzę Wam, aby Wasze dary wracały do Was zwielokrot-
nione i aby Wasze marzenia się spełniały, by otaczały Was same przyjazne twarze 
a w Waszych sercach zagościł spokój. Niechaj Nowy Rok przyniesie dobre zdrowie, 
hojność losu i same radosne chwile. 

Janusz Koziński 
Gubernator Dystryktu 2231

Drodzy Przyjaciele
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Kochani,
oddajemy w Wasze ręce świą-
teczno-noworoczne wydanie 
magazynu Rotary Polska. Ko-
niec starego roku i  początek 
nowego, a  także okres przed-
świąteczny obfitowały zwy-
kle w  wiele dobroczynnych 
wydarzeń. Ten rok jest jednak 
szczególny. Nie organizowali-
śmy bali andrzejkowych, nie 
spotkamy się na tradycyj-
nych rotariańskich wigiliach 
i  nie odwiedzamy naszych 
podopiecznych. W  tym czasie najczęściej, dbając wzajemnie 
o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, spotykamy się online i z na-
dzieją czekamy na nadchodzący Nowy Rok. Oby przyniósł 
same dobre wiadomości. W bieżącym wydaniu Rotary Polska 
znajdziecie m. in.: obszerny materiał na temat nadchodzącej 
Konwencji Rotary International w  Tajpej, relacje z  Instytutu 
w  Oulu i  z  Seminariów szkoleniowych w  Białymstoku. Życzę 
miłej lektury i w imieniu całej redakcji składam Wam najlepsze 
życzenia świąteczno-noworoczne.
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Stany Zjednoczone
W Teksasie mieszka ponad 110 tysięcy 
żołnierzy pełniących aktywną służbę 
wojskową oraz wielu weteranów. 
Członkowie rotary Club of georgetown – 
miasta na północ od stolicy stanu Teksas, 
Austin – obawiali się jednak, że obchody 
dnia Weterana będą nie dość huczne, 
dlatego w listopadzie 2017 r. udekorowali 
jedno z lokalnych boisk flagami uSA 
o wymiarach 1x1,5 m.  – dzięki temu 
oddaliśmy cześć ponad 34 tysiącom 
weteranów w naszym kraju, żołnierzom 
stacjonującym w dwóch bazach nieopodal 
naszego klubu oraz służbom ratunkowym – 
mówi Jeanne Cox, kierowniczka projektu.
W ubiegłym roku klub przygotował 
ponad 1500 flag oraz zbudował prawie 
pięciometrową platformę widokową, 
z której można było podziwiać 
łopoczące na wietrze czerwień, błękit 
i biel. W ramach obchodów Święta 
zorganizowano również paradę 
lokalnych organizacji oraz artyleryjską 
salwę honorową. Przez cały tydzień 
prawie 1200 siódmo- i ósmoklasistów 
z lokalnych szkół wzięło udział w lekcjach 
muzealnych zorganizowanych w muzeum 
historycznym w Williamson County. 
W 2019 r. klubowi udało się zebrać 
42 500 dolarów dzięki darczyńcom 
sponsorującym każdą z flag – dla pięciu 
organizacji wspierających weteranów 
i szkolących oddziały w zakresie 
pierwszego kontaktu w razie wypadków.

8  |  rotary.org.pl
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad webber

800 000
Nikaraguańczyków

nie ma dostępu do źródeł 
czystej wody pitnej

Nikaragua
La Vainilla to wioska, znajdująca się na 
południu Nikaragui. Lokalne źródła wody 
pitnej zostały skażone przez erozję gleby 
i ścieki rolnicze, a 300 mieszkańców nie 
było stać, aby poradzić sobie z tą klęską.
Spotkali się oni z przedstawicielem 
organizacji Self-Help international. Jest 
to NgO, która promuje samodzielne 
zaangażowanie się w walkę z głodem 
i ubóstwem. Mają swoją siedzibę 
w Waverly w stanie iowa i współpracują 
z lokalnym rotary Club of Waverly nad 
projektami, mającymi na celu zaopatrzenie 
Nikaragui w wodę pitną, a poprawa 
sytuacji w La Vainilli stała się jednym z ich 
priorytetów. Klub otrzymał pomoc od 
indywidualnego darczyńcy z rotary Club 
of Charles City (iowa) i w czerwcu 2019 
r. zebrał 14 000 dolarów, dzięki czemu 
w La Vainilli i siedmiu innych okolicznych 
wioskach zainstalowano jedenaście 
systemów chlorowania wody.
System dostarcza pitną wodę ponad 
2000 osobom i trzem dużym farmom. 
– Mieszkańcy mówią, że z każdym 
tygodniem czują się coraz zdrowsi, 
a nauczyciele zauważyli wzrost obecności 
na lekcjach – mówi Nora Tobin, rotary 
Ambassadorial Scholar w roku 2011/12 
i dyrektor Self-Helf international. 
zaznaczyła, że przeszkolenie mieszkańców 
w zakresie prawidłowej konserwacji 
systemu będzie kluczowym czynnikiem 
długofalowego powodzenia tego projektu.
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OUR WORLD

Rotary projects 
around the globe

Nicaragua
In La Vainilla, a village of 300 
people in southern Nicaragua, 
drinking water was contaminated 
by soil erosion and agricultural 
runoff. The cost of a remedy was 
beyond the community’s means.  

Residents met with a 
representative of Self-Help 
International, a nonprofit that 
promotes self-reliance to combat 
hunger and poverty. Self-Help, 
which is based in Waverly, Iowa, 
was already partnering with 
the Rotary Club of Waverly on 
water projects in Nicaragua, and 
La Vainilla became a focus of 
their joint efforts. By June 2019, 
$14,000 that had been raised from 
the club, District 5970, and an 
individual donor from the Rotary 
Club of Charles City, Iowa, had 
funded 11 chlorination systems in 
La Vainilla and seven surrounding 
communities. 

The systems provide potable 
water to nearly 2,000 people,
along with three large farms. 
“The community members 
report that they feel healthier, 
and schoolteachers consistently 
report an increase in class 
attendance,” says Nora Tobin, 
a 2011-12 Rotary Ambassadorial 
Scholar and the executive 
director of Self-Help International. 
She notes that the training 
that local residents received in 
maintaining the water systems 
will be critical to the long-term 
success of the initiative.

United States
Texas is home to some 110,000 
active-duty members of the U.S. 
military, as well as many veterans. 
Members of the Rotary Club of 
Georgetown, north of the capital, 
Austin, worried that those service 
members were not receiving the 
tributes they deserved on Veterans 
Day. So in 2017, the club unveiled 
its Field of Honor, festooning 
an athletic field with 5-by-3-foot 
U.S. flags during the week of 
11 November. “This recognizes the 
34,000-plus veterans in our county, 
along with the two military bases 
located within 40 minutes of our 
club, as well as first responders,” 
says Jeanne Cox, project chair.  

Last year, the club planted 
more than 1,500 flags and built 
a 16-foot-high viewing platform 
overlooking the rows of unfurled 
Stars and Stripes. The celebration 
also included a parade in which 
many local organizations 
participated, a 21-gun salute, and 
the firing of cannons. Throughout 
the week, about 1,200 seventh and 
eighth grade students took part in 
educational programs at the field 
with the help of the Williamson 
County history museum, Cox says. 
In 2019, the project generated 
$42,500 — the money was raised 
through the sponsorship of 
individual flags — for five veteran 
and first responder organizations.

800,000 
NICARAGUANS WHO 

LACK ACCESS TO IMPROVED 
WATER SOURCES
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Anglia
Niewielki, lecz bardzo aktywny rotary 
Club of Louth jest w ciągłym ruchu. 
Wspólnie z lokalnym klubem Lions 
organizują każdego roku w listopadzie 
ognisko i pokaz fajerwerków dla 
mieszkańców miasteczka, szykują budki 
na jarmarku bożonarodzeniowym, 
dowożą osoby starsze na świąteczne 
posiłki, poddają choinki recyklingowi, 
zwiększają świadomość w zakresie 
walki z demencją i nadciśnieniem oraz 
pomagają w organizacji lokalnego 
festiwalu sportowego dla osób 
z niepełnosprawnościami.
Ale im wciąż było mało. – Chcieliśmy 
wprowadzić nowy sposób zbierania 

funduszy – mówi Alan Curtis, jeden 
z członków klubu. – To miało być 
związanego z kolarstwem, niezwykle 
popularną dyscypliną na wyspach.
Klub wpadł na pomysł, aby zorganizować 
wycieczkę rowerową. Ale był pewien 
haczyk. Ponad 100 osób pedałowało na… 
rowerkach stacjonarnych w lokalnym 
klubie fitness. Wydarzenie odbyło się 
jeszcze przed marcowym lockdownem, 
a każdy z uczestników musiał opłacić 
swoje uczestnictwo. Salę do fitnessu 
ozdabiały kolorowe reflektory 
dyskotekowe i wypełniała ją mocno 
motywująca muzyka. Klub zebrał prawie 
2 500 dolarów, które przeznaczył na zakup 
15 laptopów dla lokalnej szkoły.

Filipiny
12 stycznia, zaledwie kilka godzin 
po erupcji wulkanu Taal oddalonego 
o zaledwie 40 km od ich rodzinnego 
miasta, rotaractorzy z rotaract Club of 
San Pedro east już byli online i ogłaszali 
zbiórkę pieniędzy oraz potrzebnych 

rzeczy. Jej celem była pomoc 
tysiącom osób, którym groziło 
przesiedlenie w związku 
z katastrofą. Wiadomość 
w mediach społecznościowych 
dotarła do 52 tysięcy osób, 
a kampania promowana była 

również na stronach filipińskich gazet. 
Trzy dni później – razem z rotaract Club 
of Taal-Lemery – rC of San Pedro east 
dostarczył ekologiczne torby z wodą pitną, 
jedzeniem, zestawami do higieny osobistej, 
lekami, ubraniami, pościelą i innymi 
niezbędnymi przedmiotami. Była to 
pierwsza z pięciu rotaractorskich wypraw 
w głąb regionu dotkniętego tragedią.
- W akcji brało udział 23 członków klubu 
– mówi Bhea Santiago, Prezydent klubu. 
– zajmowali się dystrybucją, logistyką, 
zbieraniem funduszy i przygotowywaniem 
paczek, nie zważając na zagrożenia, 
wynikające ze stałego kontaktu z popiołem 
i dymem. razem z 30 wolontariuszami 
z innych klubów rotary i rotaract, grupa 
przepracowała wolontariacko prawie 
952 godziny w dwunastu punktach 
ewakuacyjnych w trzech prowincjach. 
rotarianie zapewnili transport i przestrzeń 
biurową na cele zbiórki. W akcji wzięło 
udział 13 klubów rotaract z trzech 
dystryktów. zebrano ponad 2 200 dolarów 
i przedmioty o łącznej wartości 5 800 
dolarów.

Uganda
rita Tinka, była menedżerka ugandyjskiej 
narodowej reprezentacji krykieta kobiet, 
chciała podzielić się z członkami rotary 
Club of Kampala South informacjami 
na temat tego sportu w mediach 
społecznościowych, ale zdała sobie sprawę, 
że rotarianie nie znają specjalistycznej 
terminologii sportowej. – zaczęłam się 
zastanawiać, jak wprowadzić rotarian 
w świat krykieta – mówi Tinka. – 
zawarliśmy partnerstwo z organem 
odpowiedzialnym za promowanie sportu 
w ugandzie. udostępnili nam boisko do 
krykieta, zapewnili sprzęt oraz koszulki. 
Podczas treningu, do rotarian dołączyli 
zawodnicy z reprezentacji, a dwójka 
z nich została w klubie na dłużej – Charles 
Waiswa i deus Muhumuza.

492 miliony $
Wartość globalnego 

rynku rowerów 
stacjonarnych w 2018 r.
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BUDUJEMY 
PRZYSZŁOŚĆ 
ROTARY  

Odważny Plan Ludzi Czynu 

rotary wyznaczyło nowy kurs na silniejszą i skuteczniejszą przyszłość pełną 
dobrej energii. W jej centrum znajduje się nasz Plan działań: strategiczny 
drogowskaz działań długofalowych, które pomogą nam się stać takim rotary, 
jakim chcemy być oraz takim, którego świat potrzebuje. Plan bazuje na 
niezwykłych umiejętnościach, które wykształciliśmy w sobie w ramach 
naszych karier zawodowych, ale i na co dzień. Opieramy się na naszych 
mocnych stronach – na zdolnościach przywódczych, na klubach oraz na 
ogólnoświatowej społeczności Ludzi Czynu.

Przygotowując nasz Plan, analizowaliśmy dane, statystyki i tendencje 
społeczne. Słuchaliśmy rotarian i rotaractorów oraz innych, którzy dzielili 
się swoimi marzeniami w zakresie przyszłego wizerunku rotary. Oto, co 
usłyszeliśmy:

Bądźmy bardziej elastyczni, otwarci na nowe pomysły i twarze, abyśmy mogli 

rozwijać się w zgodzie ze zmianami demograficznymi i społecznymi

Skrupulatniej zbierajmy dane, abyśmy mogli udoskonalać nasze programy 

pomocowe i lepiej zaspokajać potrzeby humanitarne

Wykorzystujmy nowe technologie i wspierajmy wschodzących liderów, 

umożliwiając im kontakt poprzez Rotary i sprawmy, aby mogli doświadczać 

więcej, lepiej i w bardziej przystępny sposób

Oszacowaliśmy, co powinniśmy zrobić, aby dotrzeć do punktu, w którym 
chcielibyśmy się znaleźć. Nasz Plan jest ambitny i wykonalny.

10  |  rotary.org.pl



Cztery Priorytety
Planu Działań

PRiORYTeT 1.

ZWiĘKSZYĆ 
ODZeW

PRiORYTeT 2.

POSZeRZYĆ 
ZASiĘGi

PRiORYTeT 3.

ZWiĘKSZYĆ 
ZAANGAŻOWANie 

UCZeSTNiKÓW

PRiORYTeT 4.

POPRAWiĆ NASZĄ 
ZDOLNOŚĆ 
PRZYSTOSOWYWANiA SiĘ

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zrób krok w stronę lepszej przyszłości Rotary.

Zacznij już dziś na rotary.org/actionplan.
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Schody prowadzące do Pałacowego 
Muzeum Narodowego, w którym znajdują 
się jedyne w swoim rodzaju kolekcje 
chińskiej sztuki i bezcenne artefakty

Wschód 
nad Tajpej

|   RotARY NA ŚwIeCIe

TAJemNIcZe śWIąTyNIe, mAJeSTATycZNe 
DRAPAcZe cHmUR, WSPINAcZKI GóRSKIe, 
bUJNe życIe NocNe I JeDZeNIe, KTóRe NIe 
mA SobIe RóWNycH. WITAJcIe W TAJPeJ, 
DyNAmIcZNeJ STolIcy TAJWANU – 
GoSPoDARZA śWIAToWeJ KoNWeNcJI 
RoTARy INTeRNATIoNAl 2021.
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Tekst: Susie l. ma
Zdjęcia: An Rong Xu
Tłumaczenie: Rafał Tondera

około 500 lat temu spośród oce-
anicznych mgieł wyłoniła się 
przepiękna azjatycka wyspa, po-

kryta bujną roślinnością i  wysokimi gó-
rami. To nieistotne, że już od wielu wie-
ków rozwijała się tam cywilizacja – dla 
portugalskich marynarzy, którzy odkry-
wali nieznane lądy, było to coś zupełnie 
nowego, przypominającego biblijny Raj. 
Nazwali ją Ilha Formosa – Piękna Wyspa.
Nazwa jest używana do dziś, chociaż wy-
spa oddalona o ok. 160 km od wschodniego 
brzegu Chin jest dziś znana jako Tajwan, 
jeden z czterech Azjatyckich Tygrysów – 
kwartetu dalekowschodnich gospodarek, 
które odnotowały gwałtowny rozwój pod 
koniec XX w. Symbolem tego wręcz cu-
downego wzrostu gospodarczego Tajwa-
nu jest jego stolica – Tajpej – która przez 
całą dobę tętni życiem, co sprawia, że jest 
idealnym miejscem do zorganizowania 
Światowej Konwencji Rotary Interna-
tional 2021, której hasłem jest „Feel the 
Energy” („Poczujcie energię”).
Na ten moment tajwańscy Rotarianie 
czekali już od dawna. Tutejszy pierwszy 
klub Rotary – Rotary Club of Taipei – zo-
stał założony w 1948 r. Obecnie na Tajwa-
nie działa prawie 900 klubów, w  których 
aktywnie służy ok. 35 tysięcy Rotarian 
na terenie 12 dystryktów. To właśnie oni 
będą gospodarzami Konwencji w  dniach 
12-16 czerwca 2021 r. – Tajwańscy Ro-
tarianie przygotowują się do organizacji 
tego wydarzenia już od pięciu lat. To bar-
dzo dumni ludzie, którzy pragną, aby Kon-
wencja pokazała ich miasto i  kraj w  jak 
najlepszym świetle – mówi Kenneth M. 
Schuppert Jr., Przewodniczący Komitetu 
ds. Organizacji Konwencji.
Schuppert jest członkiem Rotary Club of 
Decatur w  stanie Alabama i  był asysten-
tem Past Prezydenta RI, Gary’ego C.K. 
Huanga, który był z kolei członkiem Rota-
ry Club of Taipei od 1976 r. Żona Schup-
perta, Lynn – członkini tego samego 
klubu – również była asystentką żony Hu-
anga, Corinny. Para kilkukrotnie odwie-
dziła Tajwan i chętnie tam wróci. Schup-
pert rozwodzi się na temat energii stolicy 
(której symbolem są nocne targi), jej czy-
stości oraz licznych cudów natury, takich 
jak parki kieszonkowe czy pobliskie szla-
ki górskie. – Tajpej jest niezwykle inte-
resujące – mówi. – Nad miastem górują 
ultranowoczesne budynki, poprzetykane 
pięknymi, starożytnymi świątyniami. 

NIEKTóRZY 
TWIERDZą,

ŻE WIEŻA 
PRZYPOMINA 

PAGODę; 
INNI WIDZą W NIEJ 

PęD BAMBuSA

Tajpejskie metro MRT wprowadziło dodatkowe udogodnienia dla pasażerów 
z niepełnosprawnościami oraz kobiet podróżujących w nocy

Wybudowany w 2004 
r., Taipei 101 przez pięć 
lat był najwyższym 
budynkiem świata. 
To prawdziwy cud 
architektoniczny, który 
wytrzyma trzęsienia 
ziemi o sile 9.0 stopni 
w skali Richtera
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Podkreśla walory lokalnego jedzenia; 
wtóruje mu cały tłum turystów, którzy 
odwiedzili Tajwan. Nawet najprostszy 
posiłek jest wyjątkową okazją: czasem 
spędzonym z  przyjaciółmi – starymi 
i  nowo poznanymi – dzięki któremu po-
znasz uroki wyspy i  tajniki jej kuchni. 
Schuppert ma radę dla Rotarian, którzy 
będą się stołować u  tajwańskich gospo-
darzy. – Nie zostawiajcie pustego talerza, 
chyba że naprawdę chcecie dokładkę. 
Nawet jeśli myślicie, że posiłek się skoń-
czył, to jesteście w błędzie.
Rotarianin zwraca uwagę na gościnność 
Tajwańczyków i  poleca oddać się w  ręce 
lokalnych Rotarian podczas Konwencji, 
którzy odkryją przed wami cuda Tajpej – 
rozpoczniemy już na kilku kolejnych stro-
nach. Zebraliśmy porady od prawie tuzina 
Rotarian i  Rotaractorów, którzy napraw-
dę dobrze znają swoją stolicę. Zaczynamy 
od jednego z nietypowych must-see na li-
ście Schupperta… w metrze. 

WSIąść Do PocIąGU…
Najważniejszą kwestią w  nowym miej-
scu jest odkrycie najlepszego sposobu na 
dotarcie z punktu A do punktu B. W Taj-
pej jest to właśnie MRT. Więcej opowie 
o  niej Rotarianka i  Rotaractorka Julie 

Chu, dla której metro jest czymś więcej 
niż tylko środkiem transportu.
Chu urodziła się w  Tajpej, ale większość 
swojego życia spędziła za granicą. Gdy 
jako 25-latka wróciła w  rodzinne strony, 
nie wiedziała zbyt wiele o  stolicy. – Od-
krywałam Tajpej jak turystka – wyjaśnia 
Chu. – Co prawda mówię w  lokalnym ję-
zyku, ale wiele rzeczy było dla mnie ob-
cych. MRT pomogło mi nauczyć się moje-
go miasta na nowo.
Metro dowoziło ją we wszystkie miejsca, 
gdzie kwitło życie lokalnych mniejszo-
ści etnicznych, takich jak Mała Manila. 
Jedna linia potrafiła ją zawieźć nad oce-
an, a  w  drugą stronę – w  góry. Ostatnia 
stacja linii czerwonej odkryła przed nią 
ujście rzeki Tamsui do morza. To właśnie 
tam obejrzała przepiękny zachód słoń-
ca, posłuchała muzyki na żywo i przeszła 

się malowniczym wybrzeżem. Wsiadła 
również do Maokong Gondola – kolejki 
linowej – dzięki czemu znalazła się wśród 
licznych herbaciarni i plantacji w wiosce 
Maokong. Część metra, która znajduje 
się w  centrum Tajpej, znajduje się pod 
ziemią, ale poza terenami miejskimi wa-
gony wyjeżdżają na powierzchnię, przez 
co Chu mogła ponownie zaznajomić się 
z tajwańskimi krajobrazami.
Pasażerowie doceniają MRT również 
z  bardziej praktycznych powodów. Na 
stacjach znajdują się specjalne strefy, 
które wyznaczają nocne poczekalnie dla 
kobiet – zapewniona jest w  nich dodat-
kowa ochrona. Metro przystosowane 
jest też do potrzeb osób ze specjalnymi 
potrzebami. Chu przywołuje historię, 
gdy podróżowała ze znajomym Rotaria-
ninem, który miał złamaną nogę. Per-
sonel MRT od razu zaoferował swoją 
pomoc i osobistą eskortę. Zarówno Chu, 
jak i  Schuppert podkreślają, że najważ-
niejszą wizytówką MRT jest jej czystość. 
Na stacjach zabrania się spożywania 
posiłków i  picia napojów. Toalety też 
lśnią – niektóre są nawet udekorowane 
świeżymi kwiatami! Chu podesłała nam 
dobrą radę: jeśli chcecie skorzystać z to-
alety w  MRT, można o  tym powiadomić 
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WYDAWAłO SIę,
ŻE DOPłYNęLI

DO RAJu

Uśpiony wulkan Guanyinshan o 
wysokości ponad 610 metrów 
oferuje przepiękne widoki na 
rzekę Tamsui i Tajpej, a na szczyt 
prowadzą bardzo zadbane szlaki
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pracownika stacji – możliwe, że wtedy 
wpuści was na teren stacji za darmo, bez 
kasowania biletu.
Poruszanie się po MRT jest niezwykle 
proste dzięki mapom w  języku angiel-
skim. Na każdej stacji znajduje się rów-
nież punkt informacyjny – pracownicy 
również mówią po angielsku. Pociągi 
jeżdżą często i  punktualnie. Goście Kon-
wencji otrzymają w  ramach pakietu kar-
net na darmowe przejazdy metrem, dzięki 
któremu łatwo dotrzecie na miejsce, gdzie 
będzie się odbywać Konwencja – do Nan-
gang Exhibition Center – które ma własną 
stację MRT.

WINDą W GóRę!
Jedną atrakcją, której dosłownie nie da 
się przeoczyć, jest Taipei 101 – wieżowiec, 

górujący nad stolicą. Nazwę otrzymał po 
liczbie pięter znajdujących się w  budyn-
ku i był najwyższą konstrukcją od 2004 r. 
do 2009 r., gdy pokonała go dubajska Burj 
Khalifa. Taipei 101 mierzy ponad 500 me-
trów i prawie każdy Rotarianin, z którym 
rozmawialiśmy, wymienił ten symbol Taj-
wanu jako miejsce, które po prostu musi-
cie odwiedzić.
Jedni mówią, że wieżowiec przypomina 
pagodę; inni – że jest to raczej pęd bam-
busa. Na Tajwanie często występują trzę-
sienia ziemi i  tajfuny, dlatego Taipei 101 
został zaprojektowany tak, aby wytrzy-
mać trzęsienie o  sile 9.0 stopni w  skali 
Richtera. Pomaga mu w tym przeogromny 
amortyzator w kształcie wahadła o wadze 
ponad 728 ton. Wielka złota kula pomaga 
stabilizować budynek przy silnym wie-
trze i można ją zobaczyć z 87. i 92. piętra.
Przejażdżka windą z 5. na 89. piętro trwa 
jedynie 37 sekund. Na 89. piętrze znajdu-
je się zabudowany punkt widokowy, a  na 
91. piętrze – zewnętrzny.  Ostatnie piętro 
budynku było do niedawna zarezerwowa-
ne wyłącznie dla VIP-ów, ale w ubiegłym 
roku zarządzający budynkiem udostępni-
li również 101. piętro dla zwiedzających. 
Po zewnętrznej platformie poruszamy się 
w  specjalnej uprzęży i  musimy zarezer-
wować sobie bilet – on-line lub na miejscu 
– za ok. 75 zł.

 W Taipei 101 znajdują się również liczne 
luksusowe sklepy oraz części restaura-
cyjne, gdzie znajdziecie, m.in. restaurację 
Din Tai Fung, serwującą swoje legendar-
ne pierożki. Jest to oddział lokalu, który 
oryginalnie znajduje się na Xinyi Road. 
Jeśli wolicie jednak posilić się z  wido-
kiem na Tajpej, to znajdziecie również 
liczne restauracje na 85. i 86. piętrze.

GóRSKIm SZlAKIem
O ile wizyta na szczycie Taipei 101 zapew-
ni nam najlepszą panoramę na miasto, to 
Rotaractorka Vickie Tso lubi patrzeć na 
stolicę ze szczytu Elephant Mountain 
– szczególnie wieczorami. Góra znajdu-
je się przystanek od Taipei 101, a  na jej 
szczyt prowadzi 600 stopni – stromych, 
ale w świetnym stanie.
Tajwan jest górzystą wyspą, a  chodzenie 
po górach jest popularnym hobby wśród 
jej mieszkańców. Tso poleca również Park 
Narodowy Yangmingshan. Znajduje się 
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„NAD MIASTEM GóRuJą 
uLTRANOWOCZESNE 

BuDYNKI, 
POPRZETYKANE 

PIęKNYMI, 
STAROŻYTNYMI 
ŚWIąTYNIAMI.” 

Kolorowa ikonografia świątynna jest 
głęboko zakorzeniona w kulturze Tajwanu

Wyprawa do świątyni Lungshan (dalej z 
lewej, dwa górne zdjęcia) jest mistyczną ucztą 
dla zmysłów. W tej świątyni trzech wyznań 
czci się również ludowe bóstwa chińskie. Park 
Narodowy Yangmingshan (z lewej, zdjęcia 
górne i dolne) pozwoli wam doświadczyć 
prawdziwie dzikiej przyrody Tajwanu, bez 
opuszczania strefy zurbanizowanej; specjalne 
padoki w tajpejskim ZOO przedstawiają 
zwierzęta endemiczne dla Tajwanu, jak ten 
makak tajwański
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on na północnym koniuszku wyspy i łatwo 
dotrzecie do niego autobusem, taksówką 
albo samochodem. Znajdziecie tam wie-
le szlaków turystycznych, wodospadów, 
łąk kaliowych, gęstych lasów i otwartych 
trawiastych pól z  pasącymi się krowami. 
Według Tso warto tam również coś prze-
gryźć. W  Parku Yangmingshan znajdzie-
cie kawiarenki i  restauracje – z  części 

z  nich rozpościera się panoramiczny wi-
dok na miasto!
Rotarianin Koji Fukuhara woli wędrówki 
po niższych górach, takich jak Guanyin-
shan – na szczyt dojdziecie w  zaledwie 
godzinę. Po udanej wspinaczce Fukuha-
ra funduje sobie posiłek w jednej z pobli-
skich restauracji. Jest to kurczak, który 
jest marynowany i  pieczony w  glinianej 

wazie, a  potem gotowany ponownie – 
w  wyższej temperaturze – dzięki czemu 
jego skórka staje się chrupiąca. – Jest 
soczysty i  słonawy – mówi Fukuhara. – 
Podaje się go z dodatkami, zupą i piwem.

PełNe ZANURZeNIe
Siarkowe gorące źródła są popularne 
wśród turystów odwiedzających Tajpej, 
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DLA TAJWAńCZYKóW 
GORąCE źRóDłA Są 

ELEMENTEM ICh 
STYLu ŻYCIA.

Temperatury gorących źródeł sięgają nawet 46°C – możecie wybierać 
spomiędzy przystępnych cenowo publicznych łaźni aż po luksusowe spa
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ale dla mieszkańców są elementem ich 
stylu życia. – Część moich znajomych ko-
rzysta z nich codziennie, rano lub wieczo-
rem – mówi Tony Chang, Past Gubernator 
Dystryktu 3500 (z którego powstały Dys-
trykty 3501 i 3502). – To bardzo społeczne 
zajęcie.
Temperatura źródeł waha się od 35 do 46 
stopni Celsjusza. Chang wyjaśnia, że każ-
dy znajdzie coś dla siebie, w zależności od 
preferencji i możliwości – od publicznych 
łaźni, które są bardzo przystępne ceno-
wo lub wręcz darmowe, aż po luksusowe 
kompleksy spa. Część źródeł znajduje 
się w  budynkach, ale wiele z  nich jest na 
świeżym powietrzu. Można zanurzyć się 
w nich w kostiumie kąpielowym albo tyl-
ko pomoczyć stopy.
Najpopularniejsze gorące źródła w  Taj-
pej znajdują się w  Beitou oraz w  okoli-
cy Yangmingshan z  uwagi na tamtejsze 

uśpione i  aktywne wulkany. Ulubione 
źródła Changa są w  oddalonym o  godzi-
nę drogi od stolicy Jiaoxi. – To małe mia-
steczko na wschodnim wybrzeżu wyspy – 
mówi. – Znajdziecie tam hotele i kurorty, 
które oferują gorące źródła na świeżym 
powietrzu. Możecie się odprężyć, podzi-
wiając otaczające góry, lasy i  ocean. Jest 
tam naprawdę przepięknie.

7000 lAT W  Głąb cHIńSKIeJ 
KUlTURy 
– W  Tajpej można odwiedzić całe mnó-
stwo miejsc – mówi Catherine Hsieh, 
żona Yen-Shen Hsieha, Past Gubernatora 
Dystryktu 3480 (powstały z  niego Dys-
trykty 3481 i 3482). – Mamy plaże i góry, 
ale Narodowe Muzeum Pałacowe [Natio-
nal Palace Museum – przyp. tłum.] jest 
prawdziwym skarbem.
Znajduje się w  nim prawie 700 tysięcy 
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LUDZie TAjPej
Piątka naszych 
przewodników

Koji Fukuhara
sekretarz Rotary 
Club of Taipei 
Typhoon 
w kadencji 2020-
21 oraz Sekretarz 
tajwańsko-
japońskiego rotary 
goodwill Association.

Yen-Shen Hsieh
Po ponad 40 latach 
spędzonych 
w branży 
elektronicznej, 
Hsieh znany 
jest w kręgach 
rotariańskich jako 
Pdg electronics.

Paul Kuo
Past gubernator 
Kuo uwielbia 
omlety z ostrygami 
z tajpejskich 
nocnych targów. 
– Są bardzo świeże 
– mówi. – A słodko-
kwaśny sos ma całe rzesze fanów.

Pauline Leung
Była Prezeska 
Amerykańskiej 
izby Handlowej 
Komitetu ds. 
Turystyki w Tajpej 
ma nadzieję, że 
Konwencja będzie 
wydarzeniem, które przyciągnie na 
Tajwan najwięcej gości w historii 
wyspy.

Elyse (Yi-Chun) 
Lin
rotarianka 
i rotaractorka; 
Lin służy również 
jako doradca ds. 
Rotaractu przy 
zarządzie rotary 
international.

Według Catherine Hsieh Dihua Street to tętniący życiem historyczny rynek, a Pałacowe Muzeum 
Narodowe jest tajwańskim skarbem



chińskich artefaktów, z  których naj-
starsze datowane są na 5000 r.p.n.e. To 
bardzo duża kolekcja, dlatego Hsieh – 
członkini i  była Prezes Stowarzyszenia 
Docentów Muzealnych – poleca rozpo-
częcie zwiedzania od wystawy jadeitów. 
Znajdziemy tam wyrzeźbione figurki 
zwierząt, wazy i  biżuterię. Najpopu-
larniejszym i  zarazem najcenniejszym 
eksponatem jest główka kapusty bok 
choy, wyrzeźbiony z  jednego kawałka 
zielono-białego jadeitu. Nie powinno to 
nikogo dziwić. W  końcu Tajpej jest jed-
ną ze światowych stolic kulinarnych… 
Dlatego też znajdziemy tam również 
inną „kulinarną” rzeźbę: duszony bo-
czek wyrzeźbiony z  jaspisu [może się to 
wydawać abstrakcyjne, ale naprawdę 
warto zobaczyć oba eksponaty na żywo; 
są ustawione niedaleko siebie - w jednej 
sali – przyp. tłum.].
W  skład kolekcji eksponatów z  brązu 
wchodzi komplet dzwonów z XIII w.p.n.e. 
i rytualne naczynia z IX w.p.n.e. zdobione 
inskrypcjami, dotyczącymi działań mi-
litarnych czy ślubów lub stanowiące po 
prostu akt własności ziemi. W  muzeum 
znajdują się również skarby rodziny ce-
sarskiej, takie jak wydrążona, ażurowa 
kula z  kości słoniowej, w  której znajdują 
się kolejne zdobione kule.
W salach pałacowych wystawione są rów-
nież liczne obrazy, kaligrafie, tkaniny oraz 
przepiękne kolekcje ceramiki seladono-
wej oraz porcelanowych naczyń Dingyao. 
Hsieh proponuje, żeby na zwiedzanie mu-
zeum przeznaczyć ok. trzy godziny. Wstęp 
do muzeum kosztuje ok. 45 zł, ale oprowa-
dzanie (również w języku angielskim) jest 
darmowe. 

JAK TyPoWI TURyścI
Mimo że nasi rotaractorscy i rotariańscy 
przewodnicy pokazali nam kilka dość nie-
oczywistych miejsc na mapie Tajpej, to 
nie pominęli tych bardziej rozpoznawal-
nych. Past Gubernator Dystryktu 3450, 
Eric Chin, na co dzień mieszka w  Hong 
Kongu, ale często odwiedza Tajwan i  po-
leca wizytę w  świątyni Lungshan. Tajpej 
jest pełne świątyń, ale ta – jak twierdzi 
Chin – jest wyjątkowa. Została wybudo-
wana w 1738 r. ( jest jedną z najstarszych 
świątyń w  mieście) i  jednoczy wyznaw-
ców taoizmu, buddyzmu i konfucjanizmu. 
Na dziedzińcu świątyni możemy dostrzec 
wiernych, rzucających na podłogę dre-
wienka w  kształcie półksiężyca – jest to 
rodzaj przepowiedni.
Paul Kuo, Past Gubernator Dystryktu 
3522, poleca tajpejskie ZOO, szczególnie 
jeśli planujecie się wybrać na Konwen-
cję z  dziećmi. Jego ulubionym padokiem 
jest miejsce, w którym żyją zwierzęta en-
demiczne dla rejonu Formosy. Jest nim, 
m.in. niedźwiedź tajwański – chluba Taj-
wańczyków. Z ZOO odjeżdża kolejka lino-
wa na Maokong, gdzie możecie podziwiać 
przepiękne widoki roztaczające się na 
miasto.
Propozycja Pauline Leung, Sekretarz 
Generalnej Komitetu Organizacyjnego 
Konwencji, to przechadzka Digua Street. 
Ulica jest częścią historycznej dzielnicy 
handlowej, a  wypełniają ją sklepiki, her-
baciarnie, galerie sztuki i  tradycyjna ar-
chitektura tajwańska. W  świątyni Xiahai 
Chenghuang (City God) znajdziecie po-
nad 600 posągów chińskich bóstw.
Vickie Tso poleca też ścieżki rowerowe 
wzdłuż rzek Tamsui i  Keelung. Wypoży-

czenie roweru jest banalnie proste. Stacje 
do wypożyczania rowerów – potocznie 
zwane YouBike – znajdziecie przy sta-
cjach MRT, atrakcjach turystycznych 
i  innych miejscach rozsianych po całym 
mieście. Płatności możecie dokonać kartą 
kredytową. Wypożyczenie roweru na 30 
minut kosztuje nieco ponad złotówkę. 
Rower jest zresztą idealnym sposobem 
zwiedzania Tajpej. Pedałując uliczka-
mi tego kolorowego i  tętniącego życiem 
miasta, doświadczycie na własnej skó-
rze zachwytu, który towarzyszył swego 
czasu portugalskim żeglarzom i  zrozu-
miecie, dlaczego nadali wyspie nazwę 
Ilha Formosa. Po pięciu dniach – a może 
i  więcej! – spędzonych w  Tajpej z  pew-
nością poczujecie energię miasta oraz 
Światowej Konwencji Rotary i być może 
nadacie tej rajskiej wyspie własną nazwę 
Ilha Powrotów.

oD PIeRożKóW 
Po PącZUSZKI 
Kulinarne podróże 
po Tajpej
Nocne targi: Głośne, pełne energii i nie-
kończącej się zabawy. Nocne targi Tajpej 
stanowią ucztę dla oka, ucha i oczywiście 
– żołądka. Jedzenie jest głównym powo-
dem, dla którego tłumy przychodzą na 
nocne targi, ale możemy tam kupić rów-
nież ubrania, buty, pamiątki czy zabawki, 
a nawet skorzystać z typowo festynowych 
atrakcji, pograć na automatach lub sko-
rzystać z  usług wróżek. Targi otwierają 
się już nawet o 16:00 i funkcjonują nawet 
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do 1:00. Rotarianie najczęściej polecali 
nocne targi Shilin i Raohe.
Jedzenie serwowane na nocnych tar-
gach może nie jest bardzo wyszukane, 
ale to nie znaczy, że jest gorsze. Wielu 
sprzedawców zostało wyróżnionych 
przez Przewodnik Michelin 2020. Ko-
lejki przed najpopularniejszymi stoiska-
mi mogą być dość długie, ale to pewny 
znak, że serwuje się tam jedzenie, na 
które warto poczekać. Niektóre lokale 
wyposażone są w  krzesła, stołeczki lub 
stoliki dla gości, ale większość osób je, 
przechadzając się po targu – albo zama-
wia na wynos. Od razu poznacie pieroż-
ki, dania makaronowe, bułeczki goto-
wane na parze czy różne dania smażone 
lub serwowane na patykach, ale każde 
z  nich będzie przygotowane nieco ina-
czej, na tajwański sposób. Przykładem 
mogą być cienko rozbite smażone ko-
tlety z  kurczaka serwowane na patyku 
albo szaszłyki ze smażonych mlecznych 
kulek. Spróbujcie Gua Bao – mięciutkich 
białych bułeczek gotowanych na parze 
nadziewanych długo gotowanym bocz-
kiem; zaserwujcie sobie porcję leciut-
kich, wytrawnych naleśników ze szczy-
piorem, które można również zamówić 
w postaci kanapki z jajkiem lub mięsem; 
posmakujcie pieczonych bułeczek na-
dziewanych soczystym, pieprznym ste-

kiem. Znajdziecie też całe mrowie soków 
i  napojów owocowych, takich jak mleko 
o smaku papai i – oczywiście – bubble tea 
we wszystkich smakach i kolorach z cha-
rakterystycznymi kuleczkami z  tapioki. 
Na deser proponujemy mochi – słodkie-
go i  ciągnącego się przysmaku z  mąki 
ryżowej, który jest gotowany lub grillo-
wany i często podawany na bardzo popu-
larnym w Azji drobno kruszonym lodzie 
z syropem (tzw. shaved ice).
Ulubioną przekąską Paula Kuo jest omlet 
z  ostrygami – chrupiący omlet podany 
z  lokalnymi ostrygami i  polany sosem 
słodko-kwaśnym. Rotarianka i  Rotarac-
torka Elyse Yi-Chun Lin poleca z  kolei 
sfermentowane, śmierdzące tofu o  bar-
dzo intensywnym zapachu, uwielbianym 
przez Tajwańczyków. Kolejnym niety-
powym przysmakiem jest, tzw. pig blood 
cake (ciastko z krwią świni). Przygotowu-
je się je ze… świńskiej krwi, oczywiście, 
wymieszanej z  kleistym ryżem. Przeką-
skę formuje się w prostopadłościany i za-
nurza w  bulionie wieprzowym i  soi, po 
czym obtacza w mące z orzeszków ziem-
nych i  kolendrze, a  całość serwuje się na 
patyku. Lin opisuje je jako lekko ciągutko-
we i  słonawe – to jej ulubiony przysmak 
z nocnego targu.
Pierożki: W Tajpej pierożki znajdziecie 
na każdym kroku. Te najlepsze – zda-

niem Past Gubernatora Dystryktu 3500, 
Hong Shue Chena i jego żony, Rity (rów-
nież Rotarianki) – znajdziecie w Din Tai 
Fung. Mają kilka punktów w całym mie-
ście, ale i tak przygotujcie się na kolejki. 
Mapa wszystkich lokalizacji znajduje się 
na dintaifung.com.tw/eng. Lokal słynie 
ze swoich Xiao Long Bao – czyli pieroż-
ków z  zupą w  środku. Gdy się w  niego 
wgryziecie, wyrazisty bulion wypłynie 
na zewnątrz pierożka. Klasyczne Xiao 
Long Bao są nadziewane wieprzowiną, 
ale w Din Tai Fung znajdziecie też wersję 
z ikrą kraba, zieloną dynią czy krewetka-
mi. Ale w karcie figurują też inne rodzaje 
pierożków, w tym popularne wontony; do 
tego możecie zamówić bułeczki gotowa-
ne na parze, makarony, zupy, dania z ry-
żem, warzywa, a nawet desery – jednym 
z nich jest oczywiście Xiao Long Bao, na-
dziewany czekoladą lub tradycyjną pa-
stą z  czerwonej fasoli. – Jeśli będziecie 
w Tajpej i nie wstąpicie do Din Tai Fung, 
to jakbyście nigdy tu nie przyjechali – 
śmieje się Pauline Leung [Xiao Long Bao 
są sensem życia – przyp. tłum.].

Hot poty: Dzielenie się jedzeniem jest 
dla Tajwańczyków sposobem na za-
cieśnianie więzi, a  jedną z  najlepszych 
okazji ku temu jest hot pot – zwykle ser-
wowany w  systemie bogatych bufetów 
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Wspólny hot pot jest prawdziwą kulinarną 
przygodą i świetnym sposobem na poznanie 
nowych przyjaciół



20  |  rotary.org.pl

|   RotARY NA ŚwIeCIe

„płacisz raz - jesz, ile chcesz”. Każdy sto-
lik w restauracji hot pot ma wbudowany 
palnik, na którym stawiany jest garnek 
wypełniony bulionem. W  oddzielnych 
naczyniach podawane są warzywa, cie-
niutko pokrojone paski mięsa, owoce 
morza, makarony, tofu i pierożki. Ucztu-
jący sami gotują składniki w  gorącym 
bulionie, tworząc tym samym jedyną 
w  swoim rodzaju zupę, którą można są-
czyć z  malutkich miseczek. Smak ugo-
towanych składników można wzboga-
cić licznymi dodatkami, takimi jak sos 
sojowy, pikantny lub orzechowy, olej 
sezamowy, sos barbecue, kolendra czy 
czosnek. Wielu Tajwańczyków dodaje 
również do sosów surowe jajko. Niektó-
re restauracje podają każdemu gościowi 
oddzielne naczynie z bulionem, inne ser-
wują jedno wspólne naczynie na każdy 
stół, a  jeszcze inne dysponują garnkami 
podzielonymi na dwie części – w  jednej 
znajduje się łagodny bulion, a drugiej pi-
kantny. Wspólne dzielenie się hot potem 
ma swój urok. – Nawet jeśli nie znaliśmy 
się przed hot potem, to po wizycie w re-
stauracji wychodzimy już jako przyjacie-
le – mówi żona Paula Kuo, Cecilia.

śniadania: Śniadania na Tajwanie mogą 
być zasiadanym posiłkiem z  gorącą zupą 
i  ryżem albo kawą i  ciastkiem kupio-
nym w  cukierni. – Nasza kuchnia czer-
pie z  wielu regionów Chin, również pod 
względem śniadań – mówi Julie Chu. – 
Mamy bułeczki i pączki z północy oraz ryż 
i owsiankę z południa.
Menu śniadaniowe pokazuje wpływ kul-
tury zachodniej na kuchnię Tajwanu. Ma-
karon z sosem z czarnego pieprzu, a nawet 
hamburgery są popularnymi pozycjami 
w  ofertach śniadaniowych wielu lokali. 
Ulubionym śniadaniem Chu jest, tzw. Dan 
Bing – cienki naleśnik z jajkiem. – Można 
go dostać wszędzie o każdej porze. Szyb-
ko się go przygotowuje i można dobrać do 
niego dowolne dodatki, takie jak tuńczyk, 
szynka czy warzywa – mówi. Poleca rów-
nież pieczone bułeczki ze szczypiorem 
(znajdziemy go zarówno w samej bułecz-
ce, jak i  na wierzchu w  formie posypki!). 
Śniadanie warto zakończyć filiżanką lek-
ko słodkiej herbaty z mlekiem, serwowa-
nej na ciepło lub na zimno – jest ona bazą 
dla tajwańskiej bubble tea.

Sektory restauracyjne w  centrach 
handlowych: Tak jest! Jedzenie z  cen-
trów handlowych też jest godne polece-
nia! Znajdziemy tam, m.in. paczkowane 
lokalne specjały, gorące i  zimne posiłki 

oraz desery. Leung szczególnie poleca wy-
prawę do dzielnicy Xinyi, w której znajdu-
je się wiele luksusowych centrów handlo-
wych z wspaniałą ofertą gastronomiczną, 
np. Taipei 101. Kolejnym ciekawym punk-
tem jest Sogo – sieć galerii handlowych 
na Tajwanie (część restauracyjna znaj-
duje się w  podziemiach). W  Sogo, które 
znajduje się w  dzielnicy Daan, możemy 
zamówić miskę pysznego ramen, spróbo-
wać tradycyjnych dim sumów, zrujnować 
swoją dietę fantastycznymi słodkościami 
albo po prostu wstąpić do jednej z piekar-
ni po kawę i ciastko.

Jedzenie z convenience store’ów: Co-
nvenience store to coś więcej niż nasz ty-
powy sklepik na rogu, warzywniak, kiosk 
czy sieciowy dyskont. To fundament 
azjatyckiego stylu życia, który podbił już, 
m.in. Amerykę. Rotaractorka Vickie Tso, 
która uczyła się cukierniczego fachu od 

mistrzów kuchni francuskiej i ukończyła 
International Culinary Center w Nowym 
Jorku, jest ogromną fanką tajwańskich 
convenience store’ów. Często wpada do 
7-Eleven, żeby kupić znaczki pocztowe 
albo bilety na koncert, odebrać paczkę 
lub opłacić rachunki. Ale – jak twierdzi 
– to również świetne miejsce na szybkie 
śniadanie, kawę, lunch lub przekąskę. Tso 
szczególnie poleca wytrawne jaja herba-
ciane, które naciągają smakiem w  roz-
tworze sosu sojowego i  herbaty. Jednym 
z jej ulubionych smaków z dziecięcych lat 
jest suchy makaron ramen pokruszony na 
małe kawałeczki i  posypany przyprawa-
mi z  torebki zupki chińskiej. Jedzony na 
surowo – jak czipsy. Na śniadanie często 
wybiera Fan Tuan – kulkę ryżową, trady-
cyjnie wypełnianą piklowaną rzodkwią 
i  warzywami, jajkiem i  wieprzowiną – 
oraz Mi Jiang – mleko ryżowe o  smaku 
prażonych orzeszków ziemnych.

Życie w Tajpej kręci się wokół 
jedzenia, od smażonych 
bułeczek na śniadanie (na 
dole) aż po posiłki z sektorów 
restauracyjnych (na górze)
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Podczas mojej pierwszej wizyty w Fin-
landii byłem pod wielkim wrażeniem 

atmosfery przepełnionej współpracą 
i wzajemnym szacunkiem.
Pierwszego wieczoru miałem przyjem-
ność zaprezentować film o  odbudowie 
Warszawy po II Wojnie Światowej. Polska 
stolica była wtedy czterokrotnie bardziej 
zniszczona niż Hiroszima, a  skala tego 
projektu natchnęła uczestników Instytu-
tu w Oulu do wspólnych działań w zakre-
sie budowania pokoju na świecie.
Kolejne sześć dni pełne było intensyw-
nych i dynamicznych sesji szkoleniowych 
oraz warsztatów dla przyszłych liderów 
Rotary, w  tym Gubernatorów Elektów 
i  Nominatów. W  szkoleniu brał także 
udział Gubernator Elekt naszego Dys-
tryktu - Wojciech Wrzecionkowski z  RC 
Olsztyn. Łącznie ponad 100 Rotarian za-
siadło w  salach konferencyjnych hotelu 
Radisson Blue, który aż lśnił od czystości 
po niedawno przeprowadzonej renowacji. 
Goście utrzymywali dystans społeczny, 
a  wielu poddało się testom na obecność 
koronawirusa w  dniach poprzedzających 
Instytut.
W pobliskiej miejscowości Nallikari mia-
ło miejsce szkolenie liderów RYLA, w któ-
rym wzięli udział Rotaractorzy z  Polski, 
Finladii i  Szwecji. Oni również pojawili 
się na Instytucie, aby postawić kolejne 
kroki w rotariańskim świecie. Więcej in-
formacji nt. RYLA znajdzie się drugim 
numerze „Żurawiny” – magazynu Rota-
ract Polska. Naprawdę warto zapoznać się 
z przemyśleniami młodych ludzi na temat 
naszej organizacji. Polecam!
Większość uczestników Instytutu stano-
wili Skandynawowie, ale nie zabrakło też 
reprezentacji z Wielkiej Brytanii, Holan-
dii, Czech, Litwy oraz Polski. 
Holger Knaack, Prezydent RI, połączył się 
z  nami wirtualnie z  uwagi na obostrze-
nia covidowe, a  jego prezentacja dostar-
czyła wszystkim uczestnikom Instytutu 
mnóstwo radości, energii do działania 
i inspiracji – w duchu tegorocznego mot-
ta „Rotary otwiera możliwości”. Podczas 
trwania Instytutu wymieniliśmy się wie-
dzą na temat naszych dystryktów i  spo-
strzeżeniami co do skutecznej pomocy 
jaką Rotary może zaoferować potrzebują-
cym w tych trudnych czasach.
Tematami przeplatającymi się przez wie-
le z  ponad 60 sesji szkoleniowych były 

m.in.: zwiększenie członkostwa, popra-
wa wizerunku publicznego Rotary oraz 
wzmocnienie integracji Rotarian z  Ro-
taractorami. Razem z  Rafałem Tonderą 
jesteśmy niezwykle zadowoleni, że część 
polskich klubów Rotary bardzo dobrze 
współpracuje ze swoimi klubami Rota-
ract. To dobry krok na drodze ku budowa-
niu stabilnych fundamentów Rotary Pol-
ska – o  szerokich horyzontach i  jeszcze 
szerszych zasięgach społecznych.
Z  uwagi na nieobecność kilkorga trene-
rów, zostałem poproszony o  poprowa-
dzenie trzech sesji łączonych oraz jedne-
go wykładu – oraz o dołączenie do wielu 
oficjalnych debat. Bardzo się cieszę, że 
moje przemówienia oraz utwór „We Care 
for Our World” zostały przyjęte przez 
uczestników Instytutu z  ogromnym en-
tuzjazmem.

Najbardziej spektakularną częścią In-
stytutu była Gala Major Donors. Peł-
niłem tam funkcję Mistrza Ceremonii, 
również dlatego, że wielu innych gości 
prowadziło prelekcje lub odbierało na-
grody. Najhojniejszym darczyńcą był 
Per Jannersten, który oficjalnie został 
przyjęty na członka Arch Klump Socie-
ty po przekazaniu wyjątkowo pomocnej 
darowizny w wysokości 250 tys. dolarów. 
Obecność ponad 20 innych członków, 
z  których każdy przekazał darowiznę 
w postaci ponad 10 tys. dolarów, pokazu-
je, na jak ogromne wsparcie może liczyć 
Rotary w Skandynawii.
Gwoździem programu był z  całą pewno-
ścią pokaz fotografii z  kosmosu artysty 
JP Metsävainio, który współpracował 
z  NASA i  pracował przy projekcie z  tele-
skopem Hubble’a. Zdjęcia uświadomiły 

instytut w Oulu

RID Virpi Honkala z Trenerami Dystryktu i Gubernatorami Elektami przed hotelem, 
z którego rozpościerał się piękny widok na miejski teatr, bibliotekę i nadbrzeże

Uczestnicy RYLA podsumowują sesję szkoleniową. Od lewej: Honain z Finlandii, 
Rafał – DICO naszego Dystryktu oraz John ze Szwecji
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wszystkim, jak maleńka i  delikatna jest 
nasza planeta w otoczeniu kwadrylionów 
gwiazd całego Wszechświata oraz jak 
ważne jest, abyśmy zadbali o nią – dla do-
bra przyszłych pokoleń. Pokaz doskonale 
wpisał się w  nowo ustanowiony, siódmy 
obszar podstawowych działań Rotary, 
którym jest ochrona środowiska.
W  programie Instytutu znalazły się też 
wyjątkowo interesujące prezentacje na 
temat projektu ratowania Morza Bałtyc-
kiego oraz akcji pomocowych po eksplozji 
w  bejruckim porcie. Past Gubernatorzy 
z  Disaster Relief, Irena Brichta i  Stuart 
Amesbury, już przygotowali plan natych-
miastowej pomocy dla Libanu, a  bezpo-
średnie połączenie on-line z  Bejrutem 
pokazało grozę sytuacji. Tym bardziej 
jesteśmy dumni, że polski klub RC War-
szawa Józefów z  sukcesem zrealizował 
projekt zbiórki połączonej z  aukcją cha-

rytatywną na rzecz ofiar eksplozji. Zachę-
camy pozostałe kluby do podejmowania 
działań w tym zakresie, gdyż miasto nadal 
jest w opłakanym stanie.
Niezwykle intensywny program szko-
leń nie pozostawił czasu na zwiedzanie, 
a  wycieczki zostały odwołane z  uwagi 
na pandemię. Na szczęście znaleźliśmy 
chwilę na przyjemne spacery wzdłuż 
przepięknej plaży oraz w centrum same-
go Oulu, dzięki czemu doświadczyliśmy 
wielkiej gościny i  dobrego zorganizowa-
nia lokalnych Rotarian. Niektórzy twier-
dzą, że mieszkańcy Oulu są najszczęśliw-
szymi ludźmi na świecie, a my z pełnym 
przekonaniem możemy poświadczyć 
ich uprzejmość. Region odnosi również 
sukcesy na wielu polach, m.in. w  bran-
ży hi-tech czy komunikacyjnej. Instytut 
w  Oulu był bez wątpienia najbardziej 
interaktywnym wydarzeniem rotariań-

skim, w  którym miałem okazję brać 
udział i chciałbym złożyć wielkie podzię-
kowania oraz gratulacje na ręce Virpi 
Honkali oraz całego Komitetu Organi-
zacyjnego, którzy każdą kwestię dopięli 
na ostatni guzik – z  czysto szwajcarską 
– a może… fińską! – precyzją.
Jeśli interesuje Was przebieg szkolenia 
liderskiego RYLA, w którym wzięli udział 
młodzi ludzie z  Polski, Szwecji i  Finlan-
dii, to zapraszamy do drugiego numeru 
„Żurawiny” – magazynu Rotaract Polska. 
Otrzymacie go online lub możecie go zna-
leźć na Facebooku.
oryginalna wersja angielska: mark 
Krawczyński, Asystent Koordynato-
ra Strefowego ds. PR, Rc Warszawa 
city
Tłumaczenie oraz dodatkowe infor-
macje: Rafał Tondera, RAc Warszawa 
| Rc Warszawa Józefów

Korzystając z wcześniej zaplanowanej 
podróży do Niemiec postanowiłam 

spotkać się z  Prezydentem Rotary Inter-
national Holgerem Knaackiem wiedząc, 
że w  obecnej sytuacji nie podróżuje po 
świecie. Udało się skontaktować z  nim 
osobiście i  zostałam zaproszona przez 
Holgera i jego żonę Susanne do ich domu 
w  Ratzeburgu w  środę 14 październi-
ka. Towarzyszył mi Koordynator Rotary 
Strefy 17 Erik Stenström z Finlandii.
W  niezwykle ciepłej i  przyjaznej atmos-
ferze przez dwie godziny rozmawialiśmy 
głównie na tematy związane z  rozwojem 
członkostwa w naszych strefach. Wskazy-
waliśmy obszary, które – naszym zdaniem 
– powinniśmy poprawić, na przykład 
szkolenia dla DGE czy strefowe dla ofice-
rów Dystryktu. Holger i  Suzanne dzielili 
się z nami swoimi doświadczeniami z klu-
bów niemieckich i  niemieckojęzycznych. 
Miałam okazję pochwalić się naszymi 
osiągnięciami w Dystrykcie (na przykład 
wzrost członkostwa w  Dystrykcie – naj-
większy w  strefach 17 i  18) oraz projek-
tami (między innymi projektem Zero 
Waste realizowany przez wiele klubów 
Rotary i  RAC zwanym potocznie Projekt 
Biedronka). Poruszyliśmy także kwestie 
Rotaractu oraz klubów Interact – w  tym 
obszarze także jesteśmy najlepsi, mając 
najwięcej klubów RAC w naszej strefie.
Podczas spotkania przekazałam Prezyden-
towi list od Gubernatora Janusza Koziń-
skiego z zaproszeniem na obchody 90-lecia 

naszego Dystryktu w maju przyszłego roku 
wraz z prośbą o przesłanie słowa wstępne-
go do planowanego z tej okazji wydawnic-
twa. Zostałam zapewniona, że jeśli tylko 
będzie taka możliwość, Holger Knaack 
wraz z Susanne odwiedzą nas w przyszłym 
roku. Ze swojej strony w  imieniu naszego 
Rotaractu zaprosiłam go także na przy-
szłoroczny REM w Krakowie.
Dwie godziny spędzone z  prezydencką 
parą minęły niezwykle szybko. Następ-

nego dnia wraz z  DGE ze stref 17 i  18 po-
nownie spotkaliśmy się z  RIP Holgerem 
Knaackiem (tym razem w  rzeczywistości 
wirtualnej), który nawiązał do naszej wizy-
ty dzień wcześniej odwołując się do wielu 
kwestii, które omawialiśmy osobiście.
Angelika Przeździęk,
Rc Warszawa Józefów
Asystentka Koordynatora
Strefowego Strefy 18
Trenerka Dystryktu

Spotkanie z Prezydentem Rotary international w Ratzeburgu
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Angelika Przeździęk, Asystent Koordynatora Strefowego Strefy 18 i Trener Dystryktu 2231 
w towarzystwie Prezydenta Rotary International Holgera Knaacka i jego małżonki Suzanne
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coroczne Seminaria Dystryktu 2231 
Polska tym razem odbyły się 10 

października 2020 roku w  urokliwym 
Białymstoku. Spotkanie po raz pierwszy 
w  historii seminariów zorganizowane 
zostało w  formie hybrydowej i  trzeba 
przyznać, że ta formuła zdecydowanie 
się sprawdziła.
 
Udostępnione w  ten sposób Seminaria 
dały i dadzą jeszcze szansę wielu chętnym 
poznać zaprezentowane podczas szkoleń 
materiały i informacje.
Spotkanie otworzył Gubernator Janusz 
Koziński a zorganizowała i prowadziła je 
Trener Dystryktu Angelika Przeździęk. 
W  ramach omawianych zagadnień zna-
lazły się panele dotyczące Rotary Foun-
dation, Członkostwa i  Wizerunku Pu-
blicznego.
Najważniejsze zmiany w  Rotary Intera-
tional przedstawił Dyrektor Zarządu Ro-
tary International w kad. 2018-2020 Piotr 
Wygnańczuk z RC Gdynia.
O tym jak polskie Rotary promuje sztukę 
opowiedział Tomasz Michalik z  RC Bia-
łystok.
Gubernator Janusz Koziński ogłosił wy-
niki konkursu na Projekt Dystryktalny. 

RC Biała Podlaska i  RC Lublin Centrum 
otrzymały środki na kontynuację ich 
wieloletnich programów: „XIV Centrum 
Dialogu w Białej Podlaskiej” oraz „Szkoła 
Muzyczna dla Dzieci Niepełnosprawnych 
im. Paula Harrisa w  Lublinie”. Pozostała 
pula nagród została przyznana, jedno-
myślną decyzją Komisji Konkursowej, dla 
klubów: RC Warszawa Wilanów, RC Bia-
łystok, RC Sopot International, RC War-
szawa Józefów, RC Zamość oraz RC War-
szawa Goethe.
Sesję na temat Rozwoju Członkostwa 
prowadziła Angelika Przeździęk Trener 
Dystryktu i Asystent Koordynatora strefy 
18 wspólnie z  Gubernatorem Januszem 
Kozińskim. Podczas tej sesji prowadzący 
powiedzieli m. in. o tym jak tworzyć pozy-
tywne doświadczenia dla potencjalnych 
członków a także jak skutecznie pozyski-
wać nowych członków.
Sesję PR i  media elektroniczne popro-
wadziła Przewodnicząca Komitetu Wi-
zerunku Publicznego Dorota Wcisła. 
Podczas swojego wystąpienia zaprezen-
towała 10 kroków do skutecznej strategii 
PR na poziomie Klubu, czyli sposoby na 
pozytywne kreowanie wizerunku klubu 
w społeczności lokalnej i social mediach. 

Prezentację na temat skutecznej doku-
mentacji i  promocji projektów w  inter-
necie przedstawił Rafał Tondera Oficer 
Dystryktu ds. Komunikacji Internetowej 
(DICO).
Podczas Sesji Rotary Foundation prze-
wodniczący Komitetu Rotary Founda-
tion PDG Janusz Potępa przedstawił 
prezentację na temat Fundacji Rotary. 
Opowiedział m. in. o tym po co nam Fun-
dacja Rotary, jak możemy ją wspomagać 
i przedstawił najważniejsze projekty Fun-
dacji. Na temat możliwości i  sposobów 
realizacji grantów w klubach mówił PDG 
Jerzy Korczyński, szczegóły realizacji 
grantów oraz zestawienie obecnie reali-
zowanych projektów zaprezentował DGN 
Piotr Jankowski z  Podkomitetu Audytu 
Rotary Foundation a  PDG Barbara Paw-
lisz – Asystent Koordynatora Strefowego 
Rotary Foundation Stefa 18 opowiedziała 
o  projekcie END POLIO NOW, historii 
Fundacji Rotary i  środkach finansowych 
dla Dystryktu 2231 Polska.
Jak zauważył Sekretarz Dystryktu Greg 
Gregorczyk:
– Pomimo dość kameralnego składu, 
a  może właśnie dzięki niemu, spotkanie 
pozwoliło na bliższe poznanie się osób 

Seminaria szkoleniowe 
w Białymstoku

Uczestnicy Seminariów szkoleniowych w Białymstoku
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uczestniczących w  nim, a  same wystą-
pienia i prezentacje miały charakter inte-
rakcji a  nawet żywych dyskusji. Właśnie 
efektem tych dyskusji było kilka interesu-
jących inicjatyw.
W  związku z  tym, że nie ma bezpośred-
niego kontaktu międzyklubowego, a w do-
bie pandemii i przy braku spotkań osobi-
stych, których w normalnych warunkach 
było co najmniej dwa w  roku pojawił się 
pomysł stworzenia wspólnej platformy na 
poziomie dystryktu do wymiany informa-
cji między Klubami.
Kolejny był pomysł na projekt jednoczący 
wszystkie Kluby Rotary w  Polsce. Greg 
Gregorczyk nawoływał do kontynuowa-
nia już podejmowanych wysiłków w  kie-
runku stworzenia wspólnego dystryktal-

nego projektu, jednoczącego bez wyjątku 
wszystkie polskie Kluby, co z  pewnością 
pozwoliłoby na przybliżenie wizerunku 
Rotary na zewnątrz.
W  ramach wzajemnego lepszego pozna-
wania się padły również pomysły, by Klu-
by mogły się sobie przedstawiać w czasie 
spotkań wirtualnych, gdzie na kilku slaj-
dach przedstawiałyby „wizytówkę klubu”, 
czyli mówiłyby o sobie i swoich osiągnię-
ciach oraz planach rozwojowych. Podczas 
spotkania podniesiono także po raz kolej-
ny problem z dokonywaniem przez Kluby 
wpłat na Rotary Foundation.
 
Na zakończenie spotkania Gubernator 
Janusz Koziński podsumował:
– Na sali podczas trwania szkolenia prze-

bywało 25 uczestników i  w  tym samym 
czasie materiał oglądali przedstawiciele 
27 klubów. Odbiór seminariów był bar-
dzo dobry. W trakcie trwania wydarzenia 
otrzymałem ponad 150 informacji i  ko-
mentarzy „na gorąco” na WhatsAppie. 
Można zatem stwierdzić, że taki system 
zdał egzamin i powinniśmy kontynuować 
go w przyszłości.
Gubernator podziękował także gospoda-
rzom spotkania RC Białystok, organiza-
torce Angelice Przeździęk Trener Dys-
tryktu oraz wszystkim uczestnikom.
Uczestnicy Seminariów spotkali się wie-
czorem, gdzie podczas kolacji nastąpi-
ło wręczenie chorągwi Klubowi Rotary 
Białystok.
Dorota Wcisła, Rc elbląg centrum

We wrześniu 2019 roku w  Toruniu 
odbyło się pierwsze spotkanie re-

aktywowanego Komitetu Międzykrajowe-
go (ICC) Polska Izrael zorganizowanego 
przez jego przewodniczącą Annę Stawi-
kowską z RC Toruń.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
9 klubów (RC Bartoszyce-Lidzbark War-
miński, RC Gdynia Orłowo, RC Łódź, RC 
Szczecin Center, RC Toruń, RC Młyniec 
Drugi, RC Warszawa Wilanów, RC Wro-
cław i RC Zamość Ordynacki). Z powodów 
losowych nie dotarli przedstawiciele 4 
klubów: RC Białystok, RC Kielce, RC Koło-
brzeg i RC Lublin Centrum.
Gościem specjalnym był Krajowy Koor-
dynator Komitetów Międzykrajowych 
Ryszard Łuczyn z  RC Zamość Ordynacki. 
Ryszard jest też Przewodniczącym ICC 
Polska-Ukraina.
Ryszard Łuczyn wyraził radość i satysfak-
cję, że udało się reaktywować działający 
kiedyś prężnie pod przywództwem Małgo-
rzaty i Adama Czajkowskich z RC Jelenia 
Góra-Cieplice ICC Polska –Izrael. Fakt, 
że do pracy w  Komitecie zostało oddele-
gowanych 15 osób pozwala mieć nadzieję, 
że uda się nawiązać do tej dobrej tradycji. 
Koordynator ICC przypomniał, że współ-
praca odbywa się na poziomie klubów i to 
kluby powinny ją organizować. Zadaniem 
Komitetu Międzykrajowego jest ułatwia-
nie i koordynowanie tych kontaktów.
Zarówno przewodnicząca jak i  pozostali 
członkowie Komitetu przedstawili sze-
reg propozycji wspólnych przedsięwzięć 
z izraelskim Rotary. Po bardzo interesują-
cej dyskusji zdecydowano się na podjęcie 

realizacji pierwszego dotyczącego wymia-
ny grup interaktorskich oraz przedstawie-
nie stronie izraelskiej propozycji podjęcia 
wspólnych przedsięwzięć artystycznych.
Po zakończeniu obrad zwiedzano Toruń 
szlakiem Krzyżaków, Kopernika i  dawnej 
żydowskiej społeczności tego miasta.
Przewodnicząca ICC Anna Stawikowska 
nawiązała kontakt z  opiekunką Interactu 
w  Izraelu Rt Perach Ben Gat i  przekazała 
zaproszenie dla grupy Interactorów z Izra-
ela do Polski. Zaproszenie zostało entu-
zjastycznie przyjęte. Z  powodu epidemii 
koronawirusa trzeba było jednak zmienić 
plany. Czekamy na koniec pandemi.
RC Łódź podpisał umowę o  współpracy 
z RC Ramla. Marian Jerzy Korczyński włą-
czył się w realizację izraelskiego programu 
Rotary Hands Across Water, co w  założe-
niu ma prowadzić do Global Grantu. Taki 

program Izraelczycy realizowali już z klu-
bami z USA, Kanady i Węgier. Jest to bar-
dzo ważny program edukacyjny dla mło-
dzieży dotyczący deficytu słodkiej wody 
na świecie i sposobów radzenia sobie z tym 
problemem w skali lokalnej i globalnej.
Za pośrednictwem ICC Polska – Izrael 
i  pomocy Shlomo Bronhera umożliwiono 
przedstawicielce RC Warszawa Żoliborz 
wizytę w  klubie Rotary w  Tel Awiwie, 
która miała zaowocować międzyklubową 
współpracą, ale epidemia koronawirusa 
spowodowała odłożenie tej wizyty na czas 
po ustaniu zagrożenia.
Dzięki staraniom Szlomo Bronhera 
w  obecnym roku rotariańskim powołany 
zostanie w  Izraelu przewodniczący ICC 
Izrael – Polska, który w najbliższym czasie 
nawiąże współpracę z polskim komitetem.
Anna Stawikowska, Rc Toruń

Reaktywacja Komitetu Międzykrajowego Polska -izrael
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W spotkaniu reaktywowanego Komitetu Międzynarodowego 
Polska -Izrael wzięli udział przedstawiciele 9 klubów Rotary
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Współpraca na rzecz edukacji dzieci

Rotarianie słyną już z ogromnego poświęcenia na rzecz innych 
i podejmowania wielu inicjatyw, dzięki którym zmieniają świat 
na lepszy. 
Członkowie RC Gorzów, podjęli współpracę z  Czepczyński Fa-
mily Foundation (CFF), która zajmuje się wspieraniem edu-
kacji, a  jej czołowym projektem jest „ABC Ekonomii”. Jest to 
projekt skierowany do najmłodszych dzieci w  wieku 5-10 lat. 
Fundacja stworzyła warsztaty z wiedzy ekonomicznej i finanso-
wej dla najmłodszych, dopasowane do rozwoju i poziomu świa-
domości dzieci. Projekt składa się z książki „ABC ekonomii, czyli 
pierwsze kroki w  świecie finansów” i  12 warsztatów z  kartami 
pracy, scenariuszami zajęć i infografikami. Książka jest wydana 
w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hisz-
pańskiej i  portugalskiej. Dzięki zaprzyjaźnionemu klubowi RC 
Sopot International powstają też wersje włoska i perska.
CFF została zaproszona na jedno z  zebrań RC Łódź Reymont, 
na którym były również obecne władze miasta Łódź, dyrekto-
rzy szkół i  przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Po owocnym 
spotkaniu, gorzowski Rotarianin i jednocześnie Prezes CFF Da-
mian Kupczyk, wziął również udział w spotkaniu łódzkich Klu-

bów Rotary, na którym przekazał pierwsze pakiety „ABC Ekono-
mii” dla 6 łódzkich szkół. Pakiety te zostały zakupione przez RC 
Łódź Reymont.
Niedługo później, Prezydent RC Łódź Reymont Paweł Brzeziń-
ski razem z Past Prezydent RC Łódź Centrum Wiolettą Brzeziń-
ską zaprezentowali portugalskojęzyczny projekt Fundacji w Ro-
tary Santo Andre Campestre w  Sao Paulo, gdzie lokalne szkoły 
i przedszkola będą mogły prowadzić warsztaty dla swoich dzieci.
Również, podczas corocznego Balu Łódzkich Klubów Rotary 
niemieckojęzyczne pakiety „ABC Ekonomii” zostały przekazane 
gościom z tworzącego się klubu Rotary z Drezna.
Dzięki tym działaniom, coraz więcej dzieci otrzyma podstawy 
wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, co – mamy ogromną na-
dzieję – przyczyni się do zwiększenia ich dojrzałości i  świado-
mości ekonomicznej w przyszłości. Badania pokazują, że każdy 
rok edukacji ekonomicznej przekłada się na 10% zwiększonego 
dochodu w przyszłości. Wierzymy w to, że edukację należy roz-
począć jak najwcześniej, aby już teraz mieć wkład w wychowa-
nie odpowiedzialnych i świadomych pokoleń.
Katarzyna muzyka-Jacheć, Rc Gorzów Wielkopolski 
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RC GORZÓW WieLKOPOLSKi

Basen dla dzieci z Domu Dziecka
Dzięki hojności darczyńców, zapale Rotarianki Moniki Masilo-
nis i zaangażowaniu całego Rotary Club Zamość Ordynacki uda-
ło się kupić basen dla Domu Dziecka w  Zwierzyńcu. Basen zo-
stał dostarczony do dzieci na początku sierpnia, błyskawicznie 
zainstalowany i napełniony wodą stał się od razu dużą atrakcją. 
Nawet tych najmniejszych, bo dla nich Monika zorganizowała 
(czyli pewnie sama kupiła) dmuchane, pływające zabawki choć 
i tak zawsze podczas kąpieli były pod opieką swoich pedagogów.
RC Zamość Ordynacki dziękuje wszystkim, którzy przyczynili 
się do zebrania potrzebnej, a  później jeszcze brakującej kwoty. 
Zbiórka pod hasłem „Wodny Świat” zakończyła się sukcesem! 
Sprzyjali nam przyjaciele Klubu, nie zwlekający z dostawą pro-
ducent i piękna pogoda. Dziękujemy wszystkim!
Włodzimierz bentkowski, Rc Zamość ordynacki

RC ZAMOŚĆ ORDYNACKi

Prezydent RC Łódź Reymont Paweł Brzeziński razem z Past Prezydent RC Łódź Centrum Wiolettą Brzezińską zaprezentowali portugalskojęzyczny projekt 
Fundacji w Rotary Santo Andre Campestre w Sao Paulo, gdzie lokalne szkoły i przedszkola będą mogły prowadzić warsztaty dla swoich dzieci
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Międzynarodowy Global Grant 
dla dzieci z Ukrainy
Rotary Club Sopot International jest dumnym partnerem wspól-
nego Global Grantu klubów Rotary Club of Miami Dade, Rotary 
Club of Greater Gardner i Rotary Club Cherkasy Ukraine który 
niesie nadzieję dzieciom. Czerkasy to duże miasto w środkowej 
części Ukrainy nad rzeką Dniepr. Rzeka ta przepływa obok elek-
trowni atomowej w Czarnobylu i płynie przez centrum Czerkas. 
Wiele dzieci w tym mieście choruje na nowotwory z powodu ra-
dioaktywnego mułu jaki nadal pozostaje w rzece.
Centrum Onkologii Dziecięcej w  Czerkasach zajmuje się le-
czeniem dzieci z  ogromnym poświeceniem personelu medycz-
nego. Jeden z naszych członków, Christian Orobello, odwiedził 
to Centrum Onkologii i  spotkał się z  tamtejszymi lekarzami. 
Dowiedział się, że ośrodek rozpaczliwie potrzebuje sprzętu in-
fuzyjnego, aby właściwie leczyć dzieci. Z  ponad 30 dziećmi na 
oddziale mają tylko 15 pracujących urządzeń. Koszt zakupu do-
datkowego sprzętu wyniósł około 55 000 USD. Był to zaporowy 
koszt dla szpitala.
Kluby Rotary przygotowały globalny grant, aby wspólnie z Fun-
dacją Rotary pozyskać odpowiednie fundusze i  zabezpieczyć 
środki potrzebne do zakupu sprzętu dla szpitala. Rotary to glo-
balna rodzina, a ten projekt to pokazuje, że razem możemy zro-
bić więcej, dzięki międzynarodowej współpracy. To wspaniały 
Global Grant i cieszymy się, że możemy być jego częścią.
christian orobello, Rc Sopot International 
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Kolejny projekt zakończony
Dobiega końca kolejny rok naszej działalności i  wspólnej pracy. 
Był to rok naznaczony ograniczeniami wynikającymi z pandemii 
Covid-19. Mimo tych ograniczeń, podstawowe założenia planu 
pracy klubu na rok 2019/2020 zostały wykonane w 100%, a nawet 
przekroczone w związku z zakupem sprzętu do tlenoterapii.
W  sierpniu ubiegłego roku przekazaliśmy strażakom specjal-
ne kombinezony ochronne typu „Nomex” wartości 22 500 zł. 
W  ostatnich dniach czerwca w  sposób uroczysty, ale też z  pew-
nymi ograniczeniami (bez uczestnictwa zawodników), przekaza-
liśmy młodzieży z  klubu kajakowego UKS „Zryw” w  Wolsztynie 
nowe, o najwyższym światowym standardzie, trzy kajaki wyczy-
nowe marki „Nelo” wartości ponad 45 000 zł. Właśnie na takim 
sprzęcie pływa obecnie światowa czołówka kajakarzy. W realiza-
cji tego projektu pomogli nam nasi wypróbowani przyjaciele z RC 
Zamość i  RC Berlin Brandenburg Airport za co im bardzo dzię-
kujemy. Już 7 lat temu ufundowaliśmy młodym kajakarzom po-
dobny sprzęt i widząc z jakim pietyzmem dbają oni o swoje kajaki 
postanowiliśmy uzupełnić wyposażenie klubu. Tym bardziej, że 
osiągają znakomite wyniki sportowe. Władze UKS „Zryw” w po-
dziękowaniu za ten dar przekazały nam znakomicie wykonany 
w drewnie model kajaku z pamiątkową tabliczką.
Krzysztof Piotrowski, Rc Wolsztyn

RC WOLSZTYN
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Dary dla Domu Dziecka
Rotarianki z RC Elbląg Centrum odwiedziły z wypakowanym 
po brzegi bagażnikiem, dzieci z elbląskiego Domu Dziecka. Cała 
placówka znajdowała się przez kilka dni w izolacji ze względu 
na koronawirusa. Dzieci otrzymały od Klubu zarówno pościel, 
koce, ręczniki jak również witaminy, suplementy, gry, zabawki 
oraz napoje i słodycze.
– Mamy nadzieję, że ułatwi to wytrwanie w zdrowiu i dobrym sa-
mopoczuciu w tym trudnym okresie. – podsumowała akcję pre-
zydent Klubu Justyna Rudnicka.
Ilona Nowacka, Rc elbląg centrum Fo
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RC eLBLĄG CeNTRUM

Rotarianie z RC Wolsztyn przekazali młodzieży z klubu kajakowego 
UKS „Zryw” w Wolsztynie, trzy kajaki wyczynowe marki „Nelo” wartości 
ponad 45. 000 zł

Prezenty dla dzieci z elbląskiego Domu Dzieka
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o  tym jak zrodził się pomysł, o  prze-
biegu i  szczegółach technicznych 

akcji #Drukarzedlaszpitali dzięki której 
dostarczono do wielu instytucji w  na-
szym kraju 40 tysięcy przyłbic, z jednym 
z jej pomysłodawców Rotarianinem Bar-
tłomiejem Jarkiewiczem z RC Warszawa 
Żoliborz rozmawiała Dorota Wcisła.

Skąd wziął się pomysł na akcję #Dru-
karzedlaszpitali?
Akcja zaczęła się w  pierwszych dniach 
marca bieżącego roku, dokładnie wtedy, 
gdy zaczął się lockdown. Widząc co dzie-
je się we Włoszech na facebookowych 
grupach druku 3D pojawiły się pytania 
jak my, drukarze możemy pomóc. Wraz 
z  Błażejem i  Agatą Bekier zaczęliśmy 
mówić o  prostym pomyśle, który można 
było szybko zrealizować. Tak powsta-
ła idea druku przyłbic dla naszej służby 
zdrowia. W  ciągu kilku dni zrobiliśmy 
ok. 3-4 prototypów i  daliśmy naszym 

zaprzyjaźnionym ratownikom medycz-
nym do przetestowania. Po kilku drob-
nych zmianach, mieliśmy gotowy model. 
W między czasie uruchomiliśmy fanpage 
na FB, stronę www i wtedy się naprawdę 
zaczęło!

Ile podmiotów – drukarni 3D wzięło 
udział w tym przedsięwzięciu?
Wraz z  nami w  ciągu ponad 3 miesięcy 
akcji drukowało ponad 700 drukarzy 3D. 
Były to osoby prywatne z pojedynczymi 
drukarkami, ale także i  firmy dysponu-
jące kilkunastoma lub kilkudziesięcio-
ma drukarkami 3D. Muszę przyznać, 
że było to niesamowite wyzwanie, po-
nieważ to nasz niewielki zespół był od-
powiedzialny za dostarczenie niezbęd-
nych komponentów, takich jak folie, 
gumki, naklejki czy filament dla ponad 
700 współpracujących z  nami podmio-
tów. Na prędce musieliśmy stworzyć 
strukturę zdolną zaopatrzyć cały kraj 

a później odebrać gotowe przyłbice i do-
starczyć je do szpitali. 

Jak udało Wam się pozyskać tylu 
sprzymierzeńców w całym kraju?
Na początku wiadomości o  akcji rozcho-
dziły się poprzez grupy na Facebooku, 
jednak dość szybko naszymi działania-
mi zainteresowała się telewizja, serwisy 
newsowe w TVN24, Polsat News. Później 
Dzień Dobry TVN. To przysporzyło nam 
popularności i sprzymierzeńców w walce 
z wirusem. 

Drukowaliście przyłbice i gogle?
Drukowaliśmy tylko przyłbice. Z goglami 
byłby problem przez niedoskonałości pro-
cesu druku 3D. Jednak tu przyszły nam 
z  pomocą firmy zajmujące się produkcją 
masową za pomocą technologii wtrysku. 
Dzięki ich bezpłatnej i  bezinteresownej 
pomocy mogliśmy wyprodukować kilka-
dziesiąt tysięcy par gogli. 

Chcieliśmy pomóc

|   LuDZIe RotARY
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Bartłomiej Jarkiewicz z jednym z pomysłodawców akcji #Drukarzedlaszpitali

W ramach akcji #Drukarzedlaszpitali 
dostarczono do wielu instytucji w naszym kraju 
40 tysięcy przyłbic
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Kto był beneficjentem tej akcji? czy 
tylko szpitale? 
Wśród beneficjentów oczywiście przewa-
żały szpitale. Jednak pośród ponad 370 
zgłoszeń od beneficjentów znalazły się 
również domy opieki, domy dla seniorów, 
jednostki wojskowe, komisariaty policji 
czy straży miejskiej. W  tamtym momen-
cie sprzętu ochrony osobistej po prostu 
w ogóle nie było w kraju. 

Jak instytucje którym pomagaliście 
przyjmowały pomoc? Jakie były re-
akcje?
Reakcje zawsze były pozytywne, otrzy-
mywaliśmy wiele podziękowań. Jednak 
samo przekazywanie przyłbic odbywało 
się zawsze szybko i bez zbędnego kontak-
tu w celu minimalizowania zagrożenia. 

Skąd mieliście środki na materiały do 
produkcji przyłbic i gogli?
Na początku wyłożyliśmy z własnej kie-
szeni, jednak w  miarę rozrastania się 
akcji, zaczęli pojawiać się również pry-
watni darczyńcy, dołączyły też np. fir-
my zajmujące się produkcją filamentu. 
W  pewnym momencie ponad 30 tysięcy 
zł zebraliśmy z  mikrodotacji na portalu 
zbiórka.pl. 

Ile sprzętu udało się dostarczyć po-
trzebującym podczas całej akcji?
Nasza grupa dostarczyła blisko 40 tysięcy 
przyłbic oraz 30 tysięcy par gogli. Jednak 
nie byliśmy sami. Obok nas tworzyły się 
lokalne grupy. Wspólnie szacujemy, że 

do polskich szpitali, służb cywilnych czy 
też wojska dotarło nawet ok. 400 tysięcy 
przyłbic od polskiego społeczeństwa. 

Zawodowo zajmujesz się drukowa-
niem w 3D, a jak spędzasz swój wolny 
czas? czy masz jakąś pasję, hobby?
Mam ich wiele jednak od wielu lat to pew-
na nie za bardzo powszechnie znana dys-
cyplina sportu jest na pierwszym miejscu. 
Paintball a bardziej jego sportowa odmia-
na speedball jest jedynym sportem, który 

uprawiam niezależnie od pogody, tempe-
ratury na dworze czy zmęczenia. 

czy odnosisz sukcesy w tej dziedzinie?
Obecnie gram w drużynie wielokrotnego 
mistrza polski i  jedynej polskiej druży-
ny notowanej w  dywizji profesjonalnej 
w  Europie. Nie są to jednak nigdy moje 
osobiste sukcesy, ponieważ paintball to 
gra drużynowa i  dopiero praca wszyst-
kich w  zespole pozwala na najwyższe 
osiągnięcia. 

|   LuDZIe RotARY

„Wspólnie szacujemy, że do polskich szpitali, służb cywilnych czy też wojska dotarło nawet 
ok. 400 tysięcy przyłbic od polskiego społeczeństwa” - informuje Bartłomiej Jarkiewicz
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Bartłomiej jarkiewicz
prowadzi rodzinną firmę mtt polska 
zajmującą się drukiem 3D oraz dzier-
żawą i  serwisem sprzętu biurowego. 
studiował w  Centrum europejskim 
uniwersytetu warszawskiego a  tak-
że wydziale Zarządzania politechni-
ki warszawskiej. Z  Rotary związany 
od wczesnych lat dziecięcych jednak 
członkiem klubu Rotary warszawa 
Żoliborz został w 2013 roku. w 2016 
roku był prezydentem klubu, 2017 
i  2018 V-ce prezydentem a  w  2019 
roku sekretarzem klubu. 
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czerwcowa konferencja dystryktalna 
kadencji 2019-20 odbyła się w  paź-

dzierniku 2020 r., a  organizacja tego wy-
darzenia przypominała lawirowanie na 
ostrzu noża… w  płonącym budynku, gdy 
z pokoju obok dochodzi nas dźwięk tyka-
jącej bomby. Na szczęście komitet organi-
zacyjny mógł liczyć na wspaniałą pomoc 
partnerów wydarzenia, Rotaractorów 
i Rotarian. Zapraszam do lektury tej quasi 
sensacyjnej powieści.
Wszystko zaczęło się w lipcu 2019 r., gdy 
ówczesna DRR, Maria Sobczyk, powie-
rzyła opiekę nad Konferencją Dystryk-
talną klubowi RAC Warszawa. Od razu 
powstał plan otwartego pikniku ekolo-
gicznego na terenie Pałacu w  Jabłonnie. 
Przygotowywaliśmy stoiska edukacyjne, 
gry, konkursy, a  całe wydarzenie miało 
przybrać formę otwartego eko-festynu 
dla chętnych rodzin i aktywnej społecznie 
młodzieży. Na wydarzenie zarejestrowało 
się prawie 500 osób.
Nagle zaskoczyła nas pandemia. Czy by-
liśmy zdenerwowani? Chyba każdy zdaje 
sobie sprawę, że „zdenerwowani” nawet 
w połowie nie oddaje tego, co wtedy czu-
liśmy. Ale nie poddaliśmy się. Analizowa-
liśmy obostrzenia, możliwości i pozostałe 
opcje – i postawiliśmy na październikową 
konferencję z Galą Superbohaterów. Oto, 
co zastali nasi goście.
Konferencja odbyła się w  przepięknym, 
XVIII-wiecznym Pałacu w  Jabłonnie 
pod Warszawą gdzie mieliśmy do dyspo-
zycji cały kompleks – pałac, hotel przy-
pałacowy i  ponad 40 hektarów parków. 
Podczas części szkoleniowo-konferen-
cyjnej każdy klub miał szansę zaprezen-
tować swoje projekty z kadencji 2019-20, 
a  Zarząd przedstawił swoje sprawozda-
nie. W  międzyczasie zorganizowaliśmy 
otwarty panel dyskusyjny, na którym 
poruszaliśmy tematy rotaractorsko-ro-
tariańskie, takie jak materiały szkole-
niowe na stronie rotary.org, organizacja 
europejskiego spotkania Rotaractów 
REM (które odbędzie się w  Krakowie) 
czy proces przechodzenia z Rotaractu do 
Rotary. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że na Gali 
Superbohaterów mogliśmy gościć aż tylu 
Rotarian z  klubów warszawskich i  ich 
przyjaciół – stanowili oni prawie połowę 
wszystkich gości. Dziękujemy za godną 
reprezentację klubom RC Warszawa Żo-

liborz, RC Warszawa Sobieski i RC War-
szawa Józefów oraz Dustinowi z  klubu 
Rotaract Hamburg! Danke! 
Gala rozpoczęła się wręczeniem nagród 
w  corocznym konkursie organizowanym 
przez Rotaract Polska. Gratulujemy tego-
rocznym nagrodzonym w kategoriach:

Najlepszy Klub Rotaract:
• I miejsce - RAC Warszawa
• II miejsce - Rotaract Bydgoszcz
• III miejsce - Rotaract Warszawa 
Victory

Najlepszy projekt:
• I miejsce - RAC Warszawa
• II miejsce - Rotaract Warszawa 
Victory
• III miejsce - Rotaract Club Wrocław

Najlepszy klub sponsorski:
 • I miejsce - Rotary Club Warszawa 
Józefów

• II miejsce - Rotary Club Warszawa 
Konstancin
• III miejsce - Rotary Club Warszawa 
Fryderyk Chopin

Po wręczeniu nagród i  podziękowań wy-
słuchaliśmy też wystąpień Gubernator 
Dystryktu 2019-20, Małgorzaty Wojtas 
oraz obecnej DRR, Tiny Czapiewskiej, 
które uczestniczyły w  konferencji w  try-
bie online. Część nieoficjalna upływała 
pod znakiem wspólnych, rotariańsko-ro-
taractorskich rozmów, integracji i  wspo-
mnień minionej kadencji. Ta konferencja 
była bardzo potrzebna. I nie chodzi o spra-
wy formalne czy utrzymanie kontaktu 
z  przyjaciółmi z  całej Polski – od dawna 
używamy do tego mediów społecznościo-
wych. Ale w  tak trudnych i  abstrakcyj-
nych czasach trzeba stworzyć sobie choć 
namiastkę normalności, żeby naładować 
akumulatory, odszukać w  sobie pokłady 
optymizmu i utrwalić się w przekonaniu, 

Konferencja Dystryktu
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Past DRR Maria Sobczyk podsumowała swoją kadencję i podziękowała wszystkim za cały rok pracy

Podczas Gali było pięknie, kolorowo i bezpiecznie



30  |  rotary.org.pl

młodzież z  Rotaract Giżycko odwie-
dziła Schronisko Kętrzyn Pudwągi 

i przekazała rzeczy, które udało się zebrać 
ze spontanicznej zbiórki. Były to 4 duże 
worki narzut i koców, 105 kg specjalistycz-
nych suchych psich karm, 90 szt. podkła-
dów higienicznych, 3 opakowania prepara-
tu witaminowego, 3 opakowania mleka dla 
szczeniąt, 2 opakowania mleka dla kociąt 
i 2 paczki przysmaków z kurczaka.
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym 
przyjaciołom, który tak chętnie przy-
łączyli się do zbiórki. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że otaczamy się ludźmi, którzy 
gotowi są do bezinteresownej pomocy, tak 
jak my. Dobrze, że jesteście. Chcieliby-
śmy również podziękować pracownikom 
schroniska za tak ciepłe przyjęcie i opro-
wadzenie po obiekcie. Pewnie zawitamy 
tu jeszcze nie raz. Do zobaczenia wkrótce!
Zachęcamy też do odwiedzenia schroni-
ska w  wolnej chwili, może akurat pozna-
cie tam swojego przyjaciela na całe życie.
Rotaract Giżycko

że działamy wspólnie – i gramy do jednej 
bramki.
Dla gości Gali przygotowaliśmy również 
niespodzianki dzięki uprzejmości na-
szych Partnerów i  Spon-
sorów. Dziękujemy Finao 
Events za przygotowanie 
oświetlenia i oprawy mu-
zycznej oraz za niesamo-
witego DJ-a; BATEAM 
Wytwórnia Zabawy za 
zorganizowanie atrakcji 
dla uczestników Gali; Ar-
thur Murray Dance Stu-
dio Warsaw za przygo-
towanie fantastycznego 
pokazu tanecznego i  or-
ganizację zabawy tanecz-
nej z  nagrodami; Sklep 
Animatora PL za podaro-
wanie wielu setek balo-
nów do dekoracji pałacu; 
O Ciacho! za przygotowanie najlepszego 
tortu w  historii wszystkich konferencji 
dystryktalnych. Poza tym każdy gość 
otrzymał ekologiczny prezent, w  skład 
którego wchodziły bambusowa słomka 
wielorazowa i  bambusowa szczoteczka 
do zębów – w  końcu pierwotnie Konfe-
rencja miała być eko-piknikiem! Mam 
osobistą prośbę. Wejdźcie na profile 

Partnerów Gali i  wystawcie im pozy-
tywną ocenę, napiszcie miły komen-
tarz. Poświęcili swój czas i  udostępnili 
swoją wiedzę, dzięki czemu mogliśmy 

zorganizować wspaniałą konferencję. 
Zadbajmy o  firmy, które pomagają nam 
realizować nasze projekty.
Chcieliśmy również bardzo podziękować 
Partnerowi Finansowemu, niezastąpio-
nemu klubowi RC Warszawa Józefów 
oraz Partnerowi Głównemu wydarzenia 
– Pałacowi w  Jabłonnie, który nie tylko 
przewyższył oczekiwania nawet najbar-

dziej wymagających gości swoimi stan-
dardami, gościnnością i wyjątkową kuch-
nią, ale i wspierał nas przy całym procesie 
przygotowania wydarzenia i pomógł nam 

zorganizować wspaniałą 
i  bezpieczną konferencję. 
(Już) Past DRR, Marysia 
Sobczyk, podsumowała 
ją słowami: „To nie była 
konferencja dystryktalna. 
To była konferencja od-
powiedzialności”. I  udało 
nam się.
Ta konferencja nauczyła 
nas – organizatorów, Ro-
taractorów, przyszłych 
(i  obecnych!) Rotarian 
– bardzo wiele. Nie tylko 
o  organizacji uroczysto-
ści w  czasach pandemii 
– mamy szczerą nadzieję, 
że ta umiejętność szybko 

odejdzie do lamusa – ale i  o  zarządzaniu 
kryzysowym, o zdolności dostosowywania 
się do różnych sytuacji, o ludziach – Rota-
rianach, Rotaractorach i osobach spoza RI 
– oraz o tym, że Rotaractorzy potrafią robić 
rzeczy wielkie… Chociaż w Polsce wiedzie-
liśmy już o tym od ponad 25 lat.
Rafał Tondera, RAc Warszawa / Rc 
Warszawa Józefów

Z pomocą zwierzętom
ROTARACT GiŻYCKO
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Dziękujemy firmie O Ciacho! za 
przygotowanie najlepszego tortu 
w historii wszystkich konferencji 
dystryktalnych

Młodzież z Rotaract Giżycko z darami dla Schroniska Kętrzyn Pudwągi
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Fash’n’act tworzony przez Interact 
Szczecin International i  szczeciń-

ską młodzież, nie jest tylko zwykłym 
charytatywnym pokazem mody. Dla nas 
był to magiczny czas warsztatów, mode-
lingu pod okiem choreografa Weroniki 
Łobejko, która nauczyła naszych modeli 
jak poruszać się na wybiegu i stylizacji, 
nad którą cały czas czuwała niezawodna 
Anna Gregorczyk wykładowca z Akade-
mii Sztuki w Szczecinie. Wspaniały ma-
kijaż i stylizacje włosów naszych modeli 
zostały wykonane przez grupę młodych 
i  utalentowanych profesjonalistów pod 
okiem Iwony Rzad. Organizacją całe-
go wydarzenia zajmował się Interact 
Szczecin International wraz z  Isobel 
Perera-Turostowską z  RC Szczecin In-
ternational. 
W  tym roku po raz pierwszy Fash’n’act 
odbył się w  pełni online. Premiera po-
kazu miała miejsce 19 listopada o 19:00. 
Ta nowa formuła pozwoliła nam na po-
szerzenie horyzontów i dotarcie do szer-
szej widowni, a  dzięki firmom biorącym 
udział w  naszych wyzwaniach i  dzięki 
naszej ambasador Sylwii Majdan, która 
od samego początku pomaga nam przy 

tej akcji, zdobyliśmy niewyobrażalne 
grono odbiorców. 
Wszystko zostało nakręcone w  Posejdo-
nie Szczecin, czyli niedawno wybudo-
wanym budynku biurowym, który jest 
w  pełni przyjazny środowisku i  piękny 
z  zewnątrz, jak i  wewnątrz. Film Fa-
sh’n’act został podzielony na dwie części: 
pierwszą, którą można już obejrzeć na 
naszym Facebooku i  jest on przedsta-
wiony w  formie pokazu jaki zawszy był 
z  nami obecny, podczas wcześniejszych 

Fash’n’act iV
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Wszystko zostało nakręcone w Posejdonie Szczecin, czyli niedawno wybudowanym budynku 
biurowym, który jest w pełni przyjazny środowisku i piękny z zewnątrz, jak i wewnątrz

iNTeRACT SZCZeCiN iNTeRNATiONAL

Jeżeli znajdzie się klub, który 
zechciałby wspomóc naszą akcję to 
konto organizatora zbiórki Rotary 
Szczecin International jest:
76 1030 0019 0109 8533 0003 8573
swIFt bank Citi Handlowy: CItIpLpX
Rotary Club szczecin International
ul. Bohaterów warszawy 34/35
70-340 szczecin
z dopiskiem: Julia 2020
Bardzo dziękujemy 
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edycji i drugą która wyjdzie już niedługo 
i która ma na celu pokazać, jak to wyglą-
da od strony backstage’u.

Odpowiedzialna za wszystkie ujęcia jest 
grupa młodych filmowców z  Cube Me-
dia. Montażu pierwszej części pokazu 
dokonała utalentowana Martyna Wyci-
chowska. Dokumentalny film z  backsta-
ge’u jest sfilmowany i zmontowany przez 
Milę Kreft-Sietnicką, która jest laure-
atem konkursu Agnieszki Holland.

Niesamowita oprawa muzyczna za któ-
rą dziękujemy KAXowi, czyli Maksowi 
Kaszni. Od początku Fash’n’act co roku 
mamy swoich beneficjentów, dla których 
zbieramy środki. W tym roku jest to Jul-
ka Dąbrowska, która potrzebuje 400 000 
zł na specjalistyczne protezy kończyn 
dolnych. Na razie udało nam się zebrać 
50 000 zł, ale w trakcie jest jeszcze akcja 
licytacyjna, która rozpoczęła się 4 grud-
nia. Głównym hasłem naszego projektu 
jest #modniepomagac. Poprzez to hasło 
chcemy pokazać, że warto pomagać i  że 
wystarczy tylko chcieć.

Do naszych stylizacji otrzymaliśmy 
odzież od firm: Lee Wrangler, Diverse. 
Dzięki nim mieliśmy tak zróżnicowane 
i  piękne ubrania, które agencja Fashion 
PR nam dostarczyła. 
Nasz projekt został także objęty Patrona-
tem Honorowym Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza.

Wiele pracy w  cały projekt włożył nasz 
Interact, ale szczególne podziękowania 
należą się dwóm osobom - Liwii Łabuz, 
Prezydent Interact Szczecin International 
oraz Wojtkowi Krzysztofikowi Wiceprezy-
dentowi kadencji 2019/2020. Dziękujemy!  
eryk Sawera
Interact Szczecin International
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W tym roku por raz pierwszy Fash’n’act odbył się w pełni online

Młodzież biorąca udział w pokazie razem z opiekunką Interactu 
Isobel Perera-Turostowską z RC Szczecin International

Fash’n’act nie był tylko zwykłym charytatywnym pokazem mody. 
Dla nas był to magiczny czas warsztatów i obcowania ze sztuką Pomaganie i wspaniała zabawa, bo #modniepomagac
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Tak się złożyło, że, z  powodu smutnych 
wydarzeń rodzinnych, nie miałem głowy 
do przygotowania materiałów do dwóch 
ostatnich numerów Rotary Polska. Wy-
gląda jednak na to, iż „świat się nie zawa-
lił” z tego powodu i być może nawet wiele 
osób tego nie zauważyło. Mam jednak na-
dzieję, że może zainteresuje Was rozwią-
zanie zagadki z  poprzedniego felietonu, 
choć otrzymałem tylko jedną odpowiedź 
od PDG Małgosi Wojtas. Dziękuję i  gra-
tuluję. Nagrodę wręczę osobiście, a poni-
żej przypomnienie zagadki i odpowiedź. 

„Jedziesz samochodem podczas dużej 
ulewy. Mijasz przystanek, na którym 
czekają 3 osoby. Jedną z  nich jest star-
sza pani, która wygląda na potrzebującą 
pomocy. Drugą Twój przyjaciel, który po-
mógł Ci kiedyś w beznadziejnej sytuacji, 
i któremu nie miałeś okazji odwdzięczyć 
się. Trzecią zaś piękna kobieta (mężczy-
zna) o poznaniu której (którego) zawsze 
marzyłeś (marzyłaś). Samochód na 2 
siedzenia i  tylko jedno miejsce wolne. 
Którą z osób zabierzesz do samochodu?”. 
A  właściwa odpowiedź? Zatrzymujesz 
się, przekazujemy kluczyki przyjacielo-
wi, aby odwiózł starszą panią do szpitala, 
a  Ty wspólnie z  panią (panem) oczeku-
jesz na przyjazd autobusu.

Powinienem dodać, że oczekujemy na 
przyjazd autobusu z  maseczką na twa-
rzy, ale w  tym felietonie nie będę po-
dawać liczb i  rozwodzić się na temat 
pandemii COVID-19. Wszyscy wiemy, 
że jest źle i że zdrowie wielu z nas może 
być zagrożone. Chcę jednak kolejny raz 
podziękować wszystkim, którzy w  tych 
trudnych czasach pandemii zwielokrot-
nili swoje wysiłki, aby pomóc potrze-
bującym. Jesteście wspaniali, jesteście 
wielcy i  mam nadzieje, że to Serce Ro-
tariańskie na okładce będzie choć drob-
nym podziękowaniem za Wasz trud, 
wysiłek, poświęcenie i oddanie sprawie. 
chapeau bas...

Niezależnie od tego czy będzie kolej-
ny lockdown, który może pogrążyć go-
spodarkę i  w  taki czy inny sposób do-
tknąć nas osobiście, to jednak mamy 

rotariańskie zobowiązania i  będziemy 
starali się je nadal wypełniać. Myślę tu 
o  Konwencji 2026 i  choć data ta wyda-
je się coraz bardziej odległa to jednak 
nadal uczestniczymy w  procesie wybo-
ru miasta kandydata do jej realizacji. 
Jak wiecie na krótkiej liście znalazły 
się 2 miasta: Manila i  nasz ukochany 
Kraków. W  sierpniu odbyła się kolejna 
wideokonferencja, w  której uczestni-
czyły osoby z  Komitetu RI ds. Organi-
zacji Konwencji oraz z  Tymczasowego 
Komitetu Organizacyjnego D-2231. 
Doprecyzowane zostały szczegóły ofer-
towe i  oczekiwaliśmy niecierpliwie na 
podanie terminu w  którym Zespół Au-
dytorów RI odwiedzi Kraków. Wstępnie 
miało się to stać do połowy grudnia, ale 
wirus znowu nam przypomniał, że jesz-
cze się nie poddał. Dziś już wiemy, że Ze-
spół Audytorów przyleci najwcześniej 
w kwietniu i może wtedy nie będzie już 
zagrożenia ze strony Covid-19.

Musimy mieć nadzieję, że ludzkość pora-
dzi sobie z pandemią. Gdybyśmy w to nie 
wierzyli to jaki sens miałoby wstawanie 
co dzień rano i mierzenie się z kolejnymi 
wyzwaniami. Liczba zakażonych wzra-
sta, ale pierwsze szczepionki już prze-
szły testy i czekać tylko jak rozpoczną się 
regularne szczepienia.  I  w  oparciu o  tę 
nadzieję już dziś zapraszam do Krakowa 
na czas wizyty audytorów. Zapraszam 
zarówno tych, którzy trzymali kciuki za 
wybranie Krakowa na krótką listę jak 
i tych, którzy od początku rozgłaszali, że 
miasto nie ma szans. Zabrzmi to para-
doksalnie, ale zarówno jedni jak i drudzy 
przyczynili się do naszego sukcesu, mo-
bilizując nas do działania.

Ale byli i  ci, którzy dali własną pracę, 
moce przerobowe swoich firm i  poświę-
cili dziesiątki godzin własnego życia. 
Mam na myśli głównie członków Tym-
czasowego Komitetu Organizacyjnego 
w osobach PAG Marka Wcisło, PDG Jana 
Wrany i  PDG Łukasza Grochowskiego 
oraz AG Wiesława Adamczyka i  niżej 
podpisanego, mocno wspieranych przez 
PDG Małgorzatę Wojtas, DG Janusza 
Kozińskiego i  DGE Wojciecha Wrze-

cionkowskiego. Nie sprawdziła się też le-
genda, która mówi, że Krakusy to Szkoci, 
których wygnano z Wysp za rozrzutność. 
Całkowity koszt przygotowania aplikacji 
zamknął się w kwocie 700 zł, przy czym 
najdroższa pozycja to opłata za przesyłkę 
kurierską do USA.  

Przed nami koniec roku, zbliżają się 
Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok 
i już wiadomo, że będą zupełnie inne niż 
te do których byliśmy przyzwyczajeni. 
Chciałbym złożyć Wam Wszystkim z tej 
okazji najlepsze życzenia i  nie mogę się 
oprzeć wrażeniu, że po raz pierwszy sło-
wa „Zdrowych Świąt” nabierają realne-
go sensu. Kiedyś był to trochę oklepany 
tekst a  dziś to życzenia największej tro-
ski płynące z głębi serc.

Drodzy Przyjaciele. Zdrowych, bezpiecz-
nych i refleksyjnych, a jednocześnie peł-
nych nadziei Świąt Bożego Narodzenia. 
Oby Nowy, 2021 Rok, zapisał się historii 
jako rok, w którym pokonano COVID-19 
i  pomimo tego, że świat już nie będzie 
taki sam jak kiedyś, aby dał nam zapał 
i  energię do dalszego działania i  peł-
nienia naszej zaszczytnej rotariańskiej 
służby.

MOje 3 GROSZe... (część 10)

Chapeau bas

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 prezyden-
ta RI Barry’ego Rassina na Konferencji 
Dystryktu 2290 w Lyngdal w Norwegii, 
2018 r., przewodniczący Komitetu Dys-
tryktalnego Rotary Foundation w kaden-
cjach 2017-2019.

|   FeLIetoN
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W  dniu 16 listopada zmarł 
nasz Przyjaciel, ustępują-
cy Prezydent Klubu Jacek 
czownicki. 
Filolog, absolwent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, znakomity i  ce-
niony tłumacz przysięgły i  sy-
multaniczny języka angielskiego 
i  niemieckiego. Studiował na 
Humboldt-Universität w Berlinie 
(germanistyka i  anglistyka) oraz 
na Ruprecht-Karls-Universität 
w Heidelbergu (ekonomika przedsiębiorstw i podstawy prawa).
Współpracował z Uniwersytetem Nowego Jorku w ramach Con-
tinuing Dental Education. Wykładał na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim.  Prowadził szkołę językową i  Biuro tłumaczeń Inter 
Lang & Text w  Krakowie. Tłumaczył na wielu konferencjach, 
kongresach i seminariach o tematyce stomatologicznej.
Był człowiekiem dialogu, otwartym na ludzi i jak nikt inny szedł 
drogami Rotary. Odszedł od nas zbyt wcześnie w pełni sił twór-
czych, nasz Klub odniósł niepowetowaną stratę.
Jacku myślimy o Tobie! Żegnaj!
Przyjaciele z Rotary club Kraków

Z  prawdziwym smutkiem 
zawiadamiamy, że dnia 5 li-
stopada 2020 roku w 96 roku 
życia zmarł śp. Józef Pio-
trowski.
Prawdziwy Przyjaciel, człowiek 
ciepły, otwarty na innych, współ-
czujący.
Członek założyciel Krakow-
skiego Klubu Rotary, wieloletni 
członek jego zarządu, w  ostat-
nich latach życia, kiedy siły nie 
pozwoliły Mu służyć – zgodnie z maksymą Rotary International 
– innym, członek Honorowy.
Kochał dzieci, był ukochanym Wujkiem wszystkich wychowan-
ków fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom i im poświęcał swoje my-
śli i wiele czasu.
W Rotary nade wszystko cenił przyjaźń i zawsze twierdził, że dla 
niego to podstawa bycia Rotarianinem.
Nas, młodszych kolegów traktował jak równych sobie i  mogli-
śmy zawsze na Niego liczyć. Był dla nas wzorem!! Będzie nam 
go brakować.
Przyjaciele z Klubu Rotary Kraków

W piątek 27 listopada, zmarł 
nasz Przyjaciel, Rotarianin, 
wybitny naukowiec i  oddany 
pacjentom lekarz, prof. dr hab. 
Piotr Szyber. 
Piotr był chirurgiem, kardiolo-
giem, chirurgiem naczyniowym, 
wieloletnim kierownikiem Kate-
dry Chirurgii Naczyniowej Ogól-
nej i  Transplantacyjnej Szpitala 
Akademickiego Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. W medy-
cynie był pionierem, przecierał ścieżki w polskiej transplantologii. 
Wprowadził do Kliniki przeszczepy nerek. W 1994 roku jako pierw-
szy w ośrodku wrocławskim dokonał przeszczepu wątroby. Za swo-
ją pracę był wielokrotnie nagradzany najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi.
Członek założyciel Rotary Club Wrocław Centrum, w którym pełnił 
wiele funkcji w  tym również Prezydenta Klubu. Piotr był naszym 
przyjacielem, na którego można było zawsze liczyć i który nigdy nie 
zostawał obojętnym na nasze problemy. Niedawno informowaliśmy 
o przyznaniu Piotrowi przez Radę Miejską Wrocławia Nagrody Wro-
cławia za 2020 rok a teraz przekazujemy tę smutną wiadomość. Pio-
trze zostaniesz na zawsze w naszych sercach i wspomnieniach.
Żegnaj Piotrze, żegnaj niezawodny mądry przyjacielu. Byłeś opoką. 
Świat znowu stał się gorszy.
W imieniu wrocławskich Rotarian
przygotował Janusz Klinowski

Z wielkim smutkiem infor-
mujemy, że nasz kolega dr Ry-
szard banach zmarł w dniu 11 
listopada 2020 r. Ryszard peł-
nił funkcje sekretarza klubu, 
wielokrotnie był członkiem 
komisji rewizyjnej Rc Wro-
cław Panorama.
Ryszard był doktorem nauk 
technicznych zakresie konstruk-
cji żelbetowych, nauczycielem 
akademickim na wydziale bu-
downictwa Politechniki Wrocławskiej. Projektował przejście 
przez Narew i Wartę gazociągiem Jamalskim.
Po zakończeniu pracy w  Instytucie Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej przez wiele lat pracował jako inspektor nadzoru 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Po przejściu na eme-
ryturę opracowywał wnioski o dotacje na remonty obiektów za-
bytkowych a następnie nadzorował i rozliczał dotacje.
Ryszard społecznik i  harcerz, był najmłodszym Komendantem 
Dolnośląskiej Chorągwi.
Odszedł bardzo dobry człowiek o  wielkim sercu. Będzie nam 
Ciebie Ryszardzie brakowało. Rodzinie składamy szczere wyra-
zy współczucia.
Przyjaciele Rotarianie
z Rc Wrocław Panorama

Pożegnanie
Jacka Czownickiego

Zmarł Rotarianin
józef Piotrowski

Zmarł prof. Piotr Szyber Pożegnanie
dr Ryszarda Banacha
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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 

Witamy w rodzinie Rotary

Rotary w liczbach 
Rotary Rotaract Interact Rotary Dystrykt 

2231

Członkowie Członkowie Członkowie Członkowie

1 196 478 211 714 351 762 1652

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 397 11 077 15 294 80

Stan na 17 listopada 2020

Katarzyna
Siwiecka

psycholog, pedagog. Członkini
RC elbląg Centrum.

Sławomir 
Podgórski
Radca prawny. 

Członek RC Kraków.

Bohdan
Michalak 

Lekarz. 
Członek RC Inowrocław.

Jednym z  najczęściej cytowanych na świecie sprawdzianów etyki w  biznesie jest 
rotariański „Test 4 pytań”. Został stworzony przez rotarianina Herberta J. Taylora 
w 1932 r., kiedy poproszono go o zajęcie się stojącą na progu bankructwa firmą Alu-
minium Company. Taylor poszukując sposobów ocalenia firmy, nakreślił kod etyczny, 
którym mieli posługiwać się wszyscy pracownicy zarówno w życiu zawodowym jak 
i prywatnym. Zastosowaniu tej prostej filozofii firma zawdzięczała swe ocalenie. „Test 
4 pytań” został formalnie przyjęty przez Rotary International w 1943 r., a jego autor 
został Prezydentem Rotary w kadencji 1954/1955.

W swojej istocie „Test 4 pytań” odnosi się do odpowiedzi dotyczących wszystkiego, co 
myślimy, mówimy i robimy:

1. czy to jest prawda?

2. czy to jest uczciwe wobec wszystkich 

zainteresowanych?

3. czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?

4. czy będzie korzystne dla wszystkich 

zainteresowanych?

Test 4 pytań
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