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Nareszcie styczeń! Patrząc z nadzieją na 2021 r., nie musimy się 
ograniczać jedynie okresem najbliższych 365 dni. Co będziecie ro-
bić w 2022 r.? W 2023 r.? A w kolejnych latach?
Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy pokierować 
swoim życiem w kierunku, w którym chcemy podążać. Każdy klub 
Rotary powinien przynajmniej raz w roku organizować spotkanie 
strategiczne. Opinią na ten temat podzieli się z nami Past RI Dy-
rektor, Greg Yank, który posiada ogromne doświadczenie w zakre-
sie pracy nad planami działalności klubów.
Znane powiedzenie mówi, że ignorując przygotowania, gotujesz 
się na klęskę. Planowanie jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć 
sukces w każdej dziedzinie życia, również w kontekście rotariań-
skim, a z roku na rok jesteśmy w tym coraz lepsi.
Planowanie strategiczne działalności klubów Rota-
ry po prostu działa. Pomogłem wielu klubom odnaleźć 
właściwą ścieżkę, czyli wieloletni plan, który pomaga 
odpowiedzieć na podstawowe pytanie: „Jaka jest wizja 
naszego klubu?”. Najlepsze plany, które miałem okazję 
analizować, skupiały zasoby klubowe wokół najważniej-
szych okazji i szans dostępnych dla danego klubu. Wasz 
klub nie może zapewniać wszystkiego swoim członkom 
ani lokalnym społecznościom. Macie ograniczone zaso-
by osobowe, finansowe oraz czasowe. Wyznaczając ścież-
kę dla swojego klubu, weźcie pod uwagę swoje możliwo-
ści, ale i ograniczenia.
Rozpocznijcie przygotowywanie wieloletniego planu 
strategicznego od zorganizowania sesji burzy mózgów, 
podczas której zadacie sobie pytanie: „Jakie będą nasze priorytety 
i projekty w kontekście najbliższych dwóch, trzech lat?”. Zapiszcie 
swoje odpowiedzi, formułując konkretne, mierzalne cele.
Następnie zawęźcie swoje projekty do zestawu od trzech do pię-
ciu priorytetów. Będziecie w  stanie przygotować konkretne cele, 
precyzyjnie definiując potrzebne zasoby, kamienie milowe, czas 
realizacji projektów oraz sposoby śledzenia postępów. Postarajcie 
się, aby wasz plan był możliwie krótki i nieskomplikowany.
A na koniec – wdróżcie go. Na bieżąco monitorujcie postęp reali-

zacji planu i  wprowadzajcie potrzebne zmiany podczas corocz-
nych spotkań strategicznych. Rotary dysponuje szablonem, który 
pomoże wam przygotować solidny plan. Możecie go znaleźć na 
my.rotary.org/document/strategic-planning-guide.

Chcemy wzbogacić i ożywić nasze kluby, inicjując dialogi i wpro-
wadzając nowe pomysły. Ale jak zainteresować potencjalnych 

członków – przedstawicieli różnych grup zawodowych, 
pochodzących z  wielu środowisk, będących w  różnym 
wieku, z  których każdy wyznaje podobny naszemu sys-
tem wartości?
Planowanie strategiczne umożliwia nam zdefiniowanie 
prawdziwej natury naszego klubu oraz wartości, które 
klub oferuje swoim członkom i  lokalnym społeczno-
ściom. Każdy klub jest inny, więc i  te wartości będą się 
różnić. Podczas planowania możecie odkryć, że wasze 
dawne projekty lub działania straciły swoją ówczesną 
wagę lub stały się mało atrakcyjne.
Po przygotowaniu planu nadchodzi czas na wprowa-
dzenie niezbędnych zmian. Rośniemy w siłę, gdy anga-
żujemy aktywnych członków, którzy nie tylko czerpią 

przyjemność z pełnienia służby rotariańskiej, ale i w wymierny 
sposób wspierają swoje lokalne społeczności. Gdy już odkryje-
my, co wyróżnia nasz klub i będziemy go współtworzyć w opar-
ciu o te wartości, Rotary otworzy nam możliwości zmiany życia 
innych na lepsze.

Planowanie 
strategiczne

styczeń 2021
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Greg Yank, 
Dyrektor Rotary 
International w 
kadencji 2017-19
Fot. Samuel Zuder
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Właśnie 23. lutego Rotary świętuje swoją rocznicę, a  cały 
miesiąc jest poświęcony promowaniu pokoju. Nie bez po-
wodu. Od samego początku swojego istnienia nasza organi-
zacja wspiera działania pokojowe na świecie i międzynaro-
dową tolerancję.
Często słyszę pytanie: „Jak w obecnych czasach mogę za-
angażować się w  szerzenie pokoju?”. Rotary daje ku temu 
wiele możliwości. Programy wymiany młodzieżowej pro-
mują pozytywny pokój, podobnie jak działalność komitetów 
międzykrajowych czy grupa Rotary Action Group for Peace.
Inną możliwością jest Rotariański Inkubator Projektów 
Pokojowych (Rotarian Peace Projects Incubator – RPPI), 
który opiera się na współpracy Rotarian, Rotaraktorów 
oraz uczestników i  alumnów programu Rotary Peace 
Fellowship. RPPI kierowany jest przez Rotarian ze Szwaj-
carii i Lichtensteinu, a w ramach Inkubatora przedłożono 
48 projektów, które może wspierać każdy klub na świecie – 
bezpośrednio lub poprzez global granty Rotary Foundation. 
Nino Lotishvili i Matthew Johnsen, alumni Rotariańskiego 
Centrum Pokoju Chulalongkorn University w Bangkoku, są 
jednymi z wolontariuszy.
Podczas mojej rotariańskiej przygody nauczyłam się, jak 
wytrwałość pomaga w  budowaniu wewnętrznego i  ze-
wnętrznego pokoju. Dało to początek projektowi Women Pe-
ace Ambassadors na Kaukazie Południowym, który opiera 
się na moich badaniach przeprowadzonych w  Gruzji. Ze-
spół RPPI, Rotarianie oraz uczestnicy programu Rotary 

Peace Fellowship dostrzegli ogromny potencjał kobiet z grup miesza-
nych etnicznie i mieszkających przy strefach granicznych. Stanowią 
one doskonały wzór do naśladowania wewnątrz swoich lokalnych 
społeczności i  poza nimi. Dzięki warsztatom z  budowania pokoju 
przy wykorzystaniu techniki storytellingu 40 uczestniczek podzieli 
się swoimi doświadczeniami z  grupą ponad 400 mieszkańców. Te 
kobiety – wyjątkowo inspirujące, ale często spychane na boczny tor 
– odzyskają swoją wewnętrzną siłę, potrzebną do szerzenia pokoju od 
podstaw. W  ten sposób podejmiemy kroki, prowadzące do budowa-
nia pokoju nie tylko w ramach lokalnych społeczności, ale i na całym 
świecie. – Nino Lotishvili
Z radością przyłączyłem się do projektu Inkubatora, który wzmocnił 
moje więzi z rotariańską społecznością promującą pokój poprzez pra-
cę z  alumnami i  uczestnikami programu Rotary Peace Fellowship 
nad przygotowywaniem kolejnych projektów pokojowych. Mój zespół 

przygotował pięć projektów – trzy w  Bangladeszu, jeden 
w Iraku i jeden w Polsce – które skupiały się na sztuce oraz 
edukacji, promując dialog ponad podziałami religijnymi 
i odwracając tendencję do dążenia ku radykalizmowi wśród 
młodych ludzi. Zainspirowało mnie to, jak – pomimo pan-
demii – byliśmy w  stanie jednoczyć się dzięki dobrodziej-
stwom technologicznym i  opracowywać kolejne pomysły, 
które pomogą klubom na całym świecie promować pokój. 
Z ogromną chęcią będę dalej współpracować z Rotary, aby 
przekuć te projekty w rzeczywistość. – Matthew Johnsen
To kolejny dowód na to, że w Rotary wolimy czyny od słów. 
Stanowi to clou naszej organizacji. Zapraszam wszystkich 
na stronę www.rppi.ch, gdzie możecie poczytać o  wszyst-
kich projektach i wesprzeć je.
Przetrwaliśmy już 116 lat dzięki naszym silnym wartościom 
etycznym, pasji dla motta „Służba innym ponad korzyść 
własną” oraz wyjątkowemu podejściu do kwestii rozwią-
zywania problemów. Jedną z  naszych największych zalet 
jest sposób, w  jaki docieramy do lokalnych społeczności 
ponad wszelkimi podziałami – narodowymi, etnicznymi, 
religijnymi czy politycznymi – i jesteśmy w stanie zjedno-
czyć je w niesieniu pomocy bliźnim. W lutym pamiętajmy 
o tym, jak od samego początku Rotary otwiera możliwości 
w  zakresie promowania pokoju, tolerancji i  wzajemnego 
zrozumienia.

Pokój, tolerancja 
i wzajemne
zrozumienie 
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Nino Lotishvili
Założycielka i 
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Tbilisi oraz 
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Dorastałem wśród bujnej zieleni lankijskich lasów, więc od za-
wsze rozbrzmiewały w mojej głowie słowa wielkiego poety, Rabin-
dranatha Tagore’a: „Drzewa symbolizują nieustającą próbę Ziemi 
do poprowadzenia dialogu z niebem”.
Jakże przykrym jest fakt, że ludzkość nieustannie niweczy próby 
nawiązania tej rozmowy.
Jesteśmy częścią natury – podobnie jak każdy inny organizm. Ale 
jesteśmy też jedynym gatunkiem odpowiedzialnym za ochronę 
środowiska dla przyszłych pokoleń. Pandemia koronawirusa na-
kreśliła – jak nigdy dotąd – związek pomiędzy degradacją środo-
wiska a zagrożeniami dla zdrowia publicznego.
Kilka lat temu rządowa firma energetyczna planowała wybudo-
wać na wschodzie Sri Lanki drugą elektrownię węglową. Pochła-
niałaby 93 miliony litrów wody na godzinę z  pobliskiej zatoki, 
która stanowi granicę pomiędzy bardzo delikatnym ekosystemem 
przybrzeżnym oraz głębinowym – największym miejscem rozro-
du kaszalotów na świecie. Po przetworzeniu, te 93 miliony litry 
wody „wzbogacone” o toksyczne chemikalia trafiałyby spowrotem 
do oceanu, zagrażając życiu flory i fauny wodnej.
Społeczeństwo było mądrzejsze o  nauki wyciągnięte po urucho-
mieniu pierwszej elektrowni, więc zawiązano koalicję, w  skład 
której wchodziło wielu rzeczników publicznych, w tym Rotarian. 
Podjęli oni stosowne kroki prawne oraz uruchomili kampanię in-
formacyjną, która uświadomiła media, opinię publiczną i lokalne 
społeczności o zagrożeniach wynikających z inwestycji. Protesty 
społeczne spowodowały, że rząd odstąpił od pomysłu wybudowa-
nia drugiej elektrowni.

Razem naprawdę możemy przenosić góry.
Uzupełnienie głównych filarów działalności Rotary o ochronę śro-
dowiska wynikało ze stale rosnącej potrzeby w tym zakresie. Pau-
lo V.C., Prezydent RI w kadencji 1990/91, przedstawił swoją wizję, 
którą my udoskonaliliśmy. Środowisko jest w  obecnych czasach 
niezwykle obciążone, poziomy wód stale rosną, szaleją ogromne 
burze, znikają lasy deszczowe i wymierają kolejne gatunki. Zmia-
na klimatu dotyka wszystkich, niezależnie od zasobności portfela.
Podejmiemy to wyzwanie w  sposób przemyślany, podobnie jak 
podchodzimy do pozostałych sześciu filarów Rotary, które w zasa-
dzie bezpośrednio opierają się na ochronie przyrody, gdyż zaiste – 
jaki byłby sens walczyć z chorobami, jeśli mocno zanieczyszczone 
środowisko przyspieszyłoby ich nawrót?
Fundacja Rotary uformuje centralny rdzeń działań w tym zakre-
sie. W  ciągu ostatnich pięciu lat przekazano ponad 18 milionów 
dolarów na global granty związane z ochroną środowiska. Wspie-
rając ten nowo ugruntowany filar, przekażemy kolejny dar od Ro-
tary dla przyszłych pokoleń. Dołącz do nas.

K.R. Ravindran
Przewodniczący Fundacji Rotary

Dar czystszego 
środowiska

styczeń 2021
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Radość
z postępu

Dawanie to coś więcej niż czynność. To styl życia i drogowskaz, 
który pozwala nam odszukać nadzieję w  trudnych czasach, 
które nastały właśnie teraz. Ale ludzkość nie doświadcza ich po 
raz pierwszy. Wiedza przekazywana z  pokolenia na pokolenie 
jest kluczowa w  wyznaczeniu planu działań i  określeniu na-
szych celów.
Mówię tu o wiedzy XII-wiecznego filozofa Majmonidesa. Urodził 
się w  hiszpańskiej Cordobie, ale musiał wyemigrować z  rodziną 
do Maroka w  związku z  prześladowaniami religijnymi. Już jako 
młodzieniec przyswoił nauki Arystotelesa, opanował astronomię, 
a w późniejszym okresie – medycynę. Po przeprowadzce do Kairu 
zyskał sławę największego rabina swoich czasów i wydał wiele to-
mów z komentarzami do Tory. Na starość cieszył się szacunkiem 
jako znany lekarz.
Ale najbardziej przysłużył się ludzkości, komponując swoje prze-
myślenia na temat dawania, przedstawiając „osiem poziomów da-
wania”, które nie tylko uczą nas o  samej istocie dobroczynności, 
ale i o motywacjach, które popychają nas w jej kierunku.
Na samym dole znajdujemy „dawanie z litości” albo „dawanie nie-
chętne”. Następnie – dawanie dobrowolne, ale w niewystarczają-
cej ilości. Na piątym miejscu od dołu plasuje się dawanie w  mo-
mencie, zanim zostaniemy poproszeni o  pomoc, a  jeszcze wyżej 
– dawanie anonimowe. Wreszcie na szczycie drabiny znajduje się 
dawanie zawczasu, które przewiduje potencjalną potrzebę i zapo-
biega jego powstaniu.
Zaszczepiając dzieci przeciwko polio, zapobiegamy pojawieniu 
się choroby. Podobnie działamy przy innych projektach, np. ogra-
niczając zapadalność na malarię czy nowotwory szyjki macicy.

Wyposażając kogoś w  kompetencje niezbędne do osiągnięcia fi-
nansowej niezależności, również aplikujemy ósmy, najwyższy 
poziom dawania. Wspierając edukację, The Rotary Foundation 
pomaga nam ofiarować dar samodzielności.
Podobne akcje nadal widnieją na horyzoncie, m.in. ochrona życia 
i zdrowia noworodków, zaopatrywanie ludzi w źródła wody pitnej 
czy wyjście z kryzysu po pandemii COVID-19.
Przepełnia mnie duma, gdyż z  całą pewnością mogę stwierdzić, 
że wielu Rotarian znajduje się na szczycie drabiny Majmonidesa, 
a część z nich dodatkowo działa całkowicie anonimowo. Niezależ-
nie od tego, kim są ani z jakich pobudek działają, wspierając Fun-
dację, chciałbym im bardzo podziękować.
Rotary – jako organizacja – również wspina się po tej drabinie, 
a każda z waszych darowizn pomaga nam wspiąć się na nią coraz 
wyżej. Z każdym kolejnym szczeblem poszerza się nasza perspek-
tywa patrzenia na świat. Dostrzegamy więcej potrzeb, ale i okazji 
do pomocy poprzez służbę rotariańską, odkrywając jednocześnie 
prawdziwe znaczenie oraz cele naszej działalności.

Ilustracja: Luke Wilson

luty 2021
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Mamy już 2021!  Świat zmienia się coraz 
szybciej. A my? Jest coś co jest naszym wspól-
nym dziedzictwem, coś co określa naszą toż-
samość. TO HISTORIA I  TRADYCJA. One 
pozwalają nam zmieniać się razem ze świa-
tem, zachowując te wartości, które sprawia-
ją, że jesteśmy razem w Klubach, w Dystryk-
cie, z przyjaciółmi na całym świecie.  

Rok 2021 to ważny rok dla polskich Rotarian. 
Po ponad ćwierćwieczu od powstania pierw-
szego na świecie klubu w  Chicago założono 
pierwszy klub w Polsce. Stało się to 17 lutego 
1931 roku w Warszawie, gdzie powstał War-
szawski Klub Rotariański.  W ciągu kilku na-
stępnych lat powstało jeszcze osiem Klubów: 
w Łodzi (1933), Krakowie (1933), Katowicach 
(1934), Gdyni (1934), Bielsku (1935), Lwo-

wie (1935), Bydgoszczy (1935) i Pabianicach 
(1938). A w kwietniu 1936 roku miała miej-
sce inauguracja samodzielnego Dystryktu 
nr 85 w  Polsce. W  przededniu wybuchu II 
Wojny Światowej było w polskim Dystrykcie 
w sumie 229 Rotarian.

„90 lat Rotary w  Polsce” – pod tym hasłem 
będziemy świętować w  tym roku polskie 
tradycje tego unikatowego ruchu w naszym 
kraju, pokazując historię Dystryktu i  po-
szczególnych Klubów. Te tradycje i historię 
trzeba utrwalać by nie zaginęły razem z mi-
jającymi pokoleniami. Chcemy tamte wy-
darzenia przywołać i  uhonorować opubli-
kowaniem książki, pod auspicjami naszego 
Dystryktu 2231, „90 lat Rotary w  Polsce”.  
Prace trwają.

Janusz Koziński 
Gubernator Dystryktu 2231

To już
90 lat!
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Kochani,
na początku roku życzę Wam 
realizacji wielu rotariańskich 
przedsięwzięć, radości z niesienia 
pomocy potrzebującym, zdrowia 
oraz samych sukcesów w  życiu 
osobistym i zawodowym.
W tym wydaniu znajdziecie m.in. 
materiały na temat dwóch global 
grantów zrealizowanych przez 
RC Koszalin i RC Bartoszyce-Li-
dzbark Warmiński. W  numerze 
także ciekawy wywiad Jarosława 
Kowalskiego z  Piotrem Czułow-
skim oraz rozmowa z dr Magdaleną Szczepańską, która napisała swoją 
pracę doktorską na temat Rotary.
Zmienił się skład naszej redakcji. Nie ma już z nami Rafała Froni, który 
przestał być członkiem Rotary. Drogi Rafale bardzo dziękuję za wspa-
niałą i inspirującą współpracę. Od tego numeru w nasze szeregi zawi-
tał Paweł Sadaj z RC Warszawa Żoliborz, który swoim artystycznym 
okiem będzie dbał także o graficzną zawartość magazynu. Witam Cię 
Pawle bardzo serdecznie.
Przypominam, że we wszystkich sprawach możecie się z nami porozu-
miewać mailowo pod adresem: redakcja@rotary.org.pl
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w Koszalinie. 

Dorota Wcisła
Redaktor naczelna

Polska

Spis treści
2. Planowanie strategiczne, słowo wstępne prezydenta Rotary International 

2020-2021, Holger Knaack, Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-mölln, 

Niemcy

3. Pokój, tolerancja i wzajemne zrozumienie, słowo wstępne prezydenta Rotary 

International 2020-2021 Holger Knaack, Rotary Club of Herzogtum Lauenburg-

mölln, Niemcy

4. Dar czystszego środowiska, przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary, 

K. R. Ravindran, Rotary Club of Colombo, sri Lanka
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ROTARY W POLSCE
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RC Koszalin 

Z ŻYCIA KLUBÓW
19. Global Grant dla sOsW w lidzbarku Warmińskim, wiesław ostapowicz, 

RC Bartoszyce-Lidzbark warmiński 

20. Osada radości, RC łódź

20. V Rotariańska choinka dla dzieci, Krzysztof szkudlarek, RC Giżycko

21. Program edukacji Antydyskryminacyjnej, Anna stawikowska, RC toruń
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Centrum
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35. słownik skrótów
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Stany Zjednoczone
Kolejnictwo w Boone w stanie Iowa ma 
bogatą historię. W 1866 r. the chicago 
& North Western Railway wybudowało 
tam pierwszą stację, a w dzisiejszych 
czasach siostrzana union Pacific Railroad 
zatrudnia wielu lokalnych specjalistów. 
z okazji stulecia założenia klubu Rc Boone 
zakupił klasyczny pojazd szynowy z epoki.
W lipcu wielkie ciężarówki przywiozły 
lokomotywę parową, węglarkę oraz wagon 
osobowy – sprezentowane przez Boone & 
scenic Valley Railroad. Wagony poddano 
piaskowaniu i odnowiono, aby stanowiły 
symbol miasteczka, dumnie prezentując 
się przy zjeździe z autostrady.
- chcieliśmy powitać wszystkich 
odwiedzających miasto w wyjątkowy 
sposób – mówi Dave cook, kierownik 
projektu. Pierwszy etap projektu, którego 
koszt wyniósł ok. 200 tysięcy dolarów, 
został sfinansowany przy pomocy 
lokalnych organizacji i przedsiębiorstw, 
klubu oraz Dystryktu 6000. W planach 
pozostaje wciąż wytyczenie ścieżki wokół 
wagonów, zamontowanie oświetlenia 
i punktu informacyjnego oraz architektura 
krajobrazu.
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Ludzie czynu
na całym świecie
Brad webber

6 na 10 
salwadorskich szkół pada 

celem agresji gangów

El Salvador
Kalifornijski Rotary club of san Jose 
połączył siły z Rotary club of santa Ana 
ciudad Heróica, aby pomóc dzieciom 
z rejonu santa Ana wyrwać się z uścisku 
lokalnych gangów. zakupili trąbki 
i perkusję za sumę 2200 dolarów, aby 
założyć orkiestrę marszową w tamtejszej 
szkole cantón los Amates. szkoła była 
jednym z czterech beneficjentów projektu, 
którego wartość wyceniono na ok. 15 
tysięcy dolarów – suma została pokryta 
w równych częściach przez klub z san 
Jose oraz jego członka, Michaela Fultona 
z żoną, Moirą, którzy zaopatrzyli szkolną 
kuchnię i zakupili komputery oraz sprzęt 
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.
Fulton zaznacza, że el salvador 
jest uznawany za jedno 
z najniebezpieczniejszych państw dla 
młodzieży i wierzy, że ich projekt był 
chociaż małym krokiem ku wielkiej 
zmianie. Inicjatywa będzie kontynuowana 
w 2021 r.
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Anglia
Rotary club of Whitchurch postanowił 
skorzystać z krawieckich umiejętności 
lokalnych społeczności, aby wesprzeć 
organizację, przygotowującą wyprawki 
dla niemowląt i młodzieży.  – Rodziny 
Rotarian (łącznie z mamą prezydenta 
klubu, prawie stulatką!), przyjaciele i inni 
wolontariusze przygotowali dziesiątki 
ręcznie dzierganych pluszowych misiów, 
dołączając do wyprawki kosmetyki, 
książki, przybory do pisania i ubrania 
– relacjonuje Peggy Mullock, IPP 
klubu. Pomysł podchwyciły inne kluby 
z Dystryktu 1210 i na wyposażenie 
wyprawek udało się łącznie zebrać prawie 

40 tysięcy dolarów.
W 2019 r. klub przygotował 180 
wyprawek, w skład których wchodziły 
oczywiście misie, a w czasach pandemii 
wysłano 86 pluszaków klubowi Rotary 
club of eccleshall Mercia, aby pomóc im 
przygotować wyprawki dla dzieci z ich 
regionu. Projekt trwa nadal. – Podczas 
pandemii nie mogliśmy wychodzić 
z domów, więc dalej robiliśmy na 
drutach – mówi Mullock. – Jedna z moich 
przyjaciółek zrobiła aż 200 misiów, a mama 
innego Rotarianina, która jest już po 
dziewięćdziesiątce, robi na drutach misie 
w rozmiarze XXl.

Pakistan
W styczniu 2020 r. Rotaract club of 
Karachi cosmopolitan połączył siły 
z Rotaract club of Karachi strivers 
i wspólnie rozdawali zupę potrzebującym 
oraz bezdomnym w ramach akcji, którą 
nazwali „Winter Warmth”. Prezydent 
klubu cosmopolitan, zeeshan Aslam, 
mówi, że udało im się dotrzeć do 
prawie 150 potrzebujących w okolicach 
Instytutu urologii i transplantologii, 
który znajduje się w największym 
mieście Pakistanu. Koszty zostały 
całkowicie pokryte przez Rotaraktorów. 
Rotaract club of Karachi cosmopolitan 
nie zwolnił tempa nawet w okresie 
pandemii. W sierpniu zorganizowali 
zbiórkę krwi dla osób z niedokrwistością 
tarczowatokrwinkową. W przeszłości 
klub zorganizował też paczki 
żywnościowe dla 100 rodzin, 
zasponsorował obóz medyczny dla 200 
oraz zorganizował seminaria poświęcone 
autyzmowi i nowotworom piersi.

Nigeria
W Nigerii co roku dziesiątki tysięcy dzieci 
umiera w wyniku powikłań związanych 
z biegunką i brakiem odpowiednich 
warunków sanitarnych. Jednym z powodów 
jest składowanie odpadów na nielegalnych 
wysypiskach. Przykładem może być 
wysypisko w rejonie sabon lugbe, 
położone niedaleko stolicy Nigerii, Abudży. 
Przez wzgląd na niewielką odległość od 
tamtejszego kanału wodnego, stanowi 
zagrożenie dla lokalnej społeczności. 
Dlatego Rotary club of Abuja capital 
territory postanowił uprzątnąć wysypisko. 
W lutym 2020 r. pięcioro członków klubu 
nadzorowało projekt, którego celem było 
przeniesienie ponad 500 ton odpadków do 
centralnego punktu zbierania odpadów. – 
Wolontariusze pracowali po osiem godzin 
przez trzy dni i zrobili w sumie 45 kursów 
ciężarówkami – mówi Ndidiamaka uchuno, 
Prezydent klubu w kadencji 2019-20.
Klub promuje również zdrowe nawyki 

u lokalnych społeczności oraz poza nimi 
i jest zaangażowany w pomoc przy obozach 
dla uchodźców, którzy zostali wysiedleni 
po wybuchu powstania w północno-
wschodniej Nigerii, zainicjowanego przez 
organizację terrorystyczną Boko Haram.

8 miliardów $
 to wartość wszystkich 
maskotek sprzedanych 

w 2018 r.

12% 
Pakistańczyków

jest niedożywionych

Rotary Polska  |  9
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Drodzy Rotarianie, Rotaractorzy, przyjaciele, przyzwyczaili-
śmy się już do ogłoszeń o konieczności przenoszenia więk-

szych wydarzeń planowanych na żywo do świata wirtualnego. 
Z wielkim smutkiem przekazuję wam informację, że Zarząd RI 
po raz kolejny zmuszony był podjąć trudną decyzję, wskutek 
której Światowa Konwencja Rotary International odbędzie się 
w formule wirtualnej. Decyzja ta może nie była zaskakująca, ale 
na pewno głęboko poruszyła nas i  naszych przyjaciół z  Tajwa-
nu, którzy przygotowywali naprawdę wyjątkową uroczystość. 
Chciałbym gorąco podziękować Komitetowi Organizacyjnemu 
za ich ogromną pracę włożoną w  planowanie Konwencji, która 
z pewnością na długo zapadłaby w naszej pamięci.
Mieliśmy nadzieję, że szczepienia w  połączeniu z  przestrze-
ganiem reżimu sanitarnego pozwolą nam opanować pandemię 
COVID-19 w  dostatecznym stopniu. Zdajemy sobie sprawę, że 
choroba nadal pustoszy wiele rejonów świata i  musimy zacho-
wać czujność oraz cierpliwość w  kwestiach organizacji wyda-
rzeń publicznych. Tajwan może pochwalić się niesamowitymi 
osiągnięciami w  walce z  pandemią, a  lokalni Rotarianie nadal 
wyrażali chęć goszczenia nas podczas Konwencji. Jednak po 
konsultacji ze Światową Organizacją Zdrowia i  tajwańskimi 
instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne stało się 
jasne, że zachowanie wszystkich środków ostrożności podczas 
organizacji imprezy na taką skalę jest niemożliwe.
Mimo rozczarowania z  powodu konieczności zmiany formuły 
Konwencji, chcielibyśmy serdecznie zaprosić was na Wirtual-
ną Światową Konwencję RI, która będzie dostępna dla człon-
ków z całego świata. Podczas ubiegłorocznej Konwencji wiele 
osób miało okazję wziąć udział w  sesjach, które trwały przez 
cały tydzień. Przez cały rok poszerzaliśmy naszą wiedzę w kwe-
stii organizacji wydarzeń wirtualnych i z jej pomocą przygotu-
jemy uroczystość, która otworzy przed wami nowe możliwości 
w sferach rozrywki i inspiracji oraz pomoże wam zdobyć ener-
gię do kolejnych działań. Więcej szczegółów udostępnimy już 
wkrótce.

Konwencja, Prekonwencja i zwroty kosztów
Wszystkie istniejące rezerwacje zostaną automatycznie anu-
lowane, a  koszty zwrócone, w  tym zakupy dokonane dla Rota-
ractów, studentów wymiany międzynarodowej RYE, Komite-
tów Międzykrajowych w ramach Prekonwencji oraz kupony na 
posiłki. Prosimy o  niekontaktowanie się z  zespołem odpowie-
dzialnym za rejestrację w kwestiach rejestracji, biletów i zakwa-
terowania. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani 
o zwrotach. Jeśli ktoś zdecydował się na wcześniejsze anulowa-
nie rezerwacji, otrzyma również zwrot opłaty administracyjnej 
w wysokości 50 dolarów.

Rejestracja na wydarzenia Komitetu 
Organizacyjnego (Host Organization 
Committee, HOC)
Koszty rejestracji na powyższe wydarzenia zostaną zwrócone 
bezpośrednio przez tajpejski HOC. Aby uzyskać więcej informa-
cji, wejdźcie na stronę www.rotarytaipei2021.org.

Pokoje hotelowe
Jeśli posiadacie rezerwację u  oficjalnego partnera Rotary, nie 
musicie podejmować żadnych dodatkowych czynności. Maritz, 
oficjalny partner Rotary, skontaktuje się z  wami bezpośrednio 
w sprawie anulowania rezerwacji. Jeśli dokonaliście rezerwacji 
grupowej i opłaciliście pokoje w całości lub w części, otrzymacie 
dodatkowe instrukcje na temat procedury zwrotu kosztów.
Chciałbym podziękować Rotarianom i  Rotaractorom z  całego 
świata za wasze zrozumienie i  nieustającą chęć oraz gotowość 
do nauki przystosowywania się do nowych sytuacji. Dzięki temu 
Rotary staje się bardziej elastyczne i zwinne, czego z pewnością 
dowiedziemy podczas Wirtualnej Światowej Konwencji!
Życzę wszystkim zdrowia. Dbajcie o siebie.
Pozdrawiam Was ciepło,
Holger Knaack
Prezydent Rotary International 2020-21

Konwencja Rotary International 
odbędzie się wirtualnie 
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Nasz Dystrykt otrzymał właśnie piękny list od Viry Syraminy, 
Gubernatora Dystryktu 2232, czyli Ukrainy i  Białorusi. Vira 
pisze w nim o dzieciach, które przebywały w Polsce, o tym jak 
dobrze wpłynęło to na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Słowa 
te mogą sprawić wielką satysfakcję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do udanych, rehabilitacyjnych i  wakacyjnych pobytów 
dzieci w Polsce. 

To już w zasadzie tradycja D 2231, bo pierwszą taką wizytę mie-
liśmy w  2014 roku, a  następne przez pięć kolejnych lat. Było 
więc u nas około 220 dzieci z ponad dwudziestoma opiekunami 
- pedagogami, psychologami i lekarzami. Pobyty te finansowali-
śmy składkami przytłaczającej większości klubów naszego dys-
tryktu oraz osób prywatnych, ostatnio także pomoc zaoferowali 
rotarianie ze Szwajcarii zachęceni przez ICC Polska-Szwajca-
ria. Organizacyjną pieczę nad całością od początku sprawuje 
Komitet Polska-Ukraina, czyli w zasadzie Ryszard Łuczyn po-
siłkując się pomocą RC Zamość Ordynacki.
  
Tak byłoby i  w  ubiegłym roku, jednak epidemia wstrzymała 
wszelką wymianę młodzieży i  dzieci. Nie wiemy, jak będzie 
w bieżącym, sytuacja jest ciągle niepewna. Wiemy za to z pew-
nością, że jeśli okoliczności pozwolą to znowu udział klubów D 
2231 będzie wielki, a  efekty rehabilitacji pozwolą Virze na po-
dobne stwierdzenia jakie zawarła we wspomnianym na począt-
ku liście.
Włodzimierz Bentkowski, RC Zamość Ordynacki 

List został przetłumaczony przez Viktoriia Gryshyna

Zdrowie dzieci Ukrainy
Jak podkreśliła w swoim liście Gubernator Dystryktu 2232, wyjazdy do Polski 
miały dobroczynny wpływ na kondycję psychiczną i fizyczną dzieci z Ukrainy

Przewodniczący Komisji ICC
Polska-Ukraina Ryszard Łuczyn

Przez ostatnie sześć lat Komitet ICC Polska-Ukraina organizuje odpoczynek
w Zakopanym (Rzeczpospolita Polska) dla dzieci w wieku 8-12 lat, których
rodzice zginęli w strefie Antyterrorystycznej Operacji na wschodzie Ukrainy.

Ze strony Rotary dystryktu 2232 Rotary International wyrażamy wdzięczność
Rotarianom z Polski, Niemiec i Szwajcarii za pomoc w prowadzeniu,
organizacji i finansowaniu projektu, który ma na celu społecznie
przystosować dzieci, pomóc w zwyciężeniu traumy psychicznej oraz
poszerzyć światopogląd.

Rozpoczęta przez Państwo sprawa, ma ogromny wpływ na kondycję
psychiczną i fizyczną dzieci, których rodzice zginęli podczas wykonywania
obowiązku obywatelskiego, chroniąc nasz kraj przed zewnętrzną agresją.

Prosimy również o rozważenie możliwości dalszej organizacji odpoczynku na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla dzieci w wieku 8-12 lat w 2021 roku,
których rodzice zginęli w strefie Antyterrorystycznej Operacji na wschodzie
Ukrainy.

Ze swojej strony zobowiązujemy się odebrać dzieci ze wszystkich regionów
Ukrainy i zapewnić wszystko co niezbędne aby sprawić im maksymalną
przyjemność oraz poprawić stan psychoemocjonalny.

Dbajcie o siebie i swoich bliskich! Z poważaniem pozdrawiam,

Gubernator Dystryktu 2232 Vira Syryamina
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Putting our participants first.

We want all Rotary participants—our members and any others who 

connect through Rotary activities—to feel engaged and fulfilled by their 

experience, whether they’ve been with us for one day or five decades. 

But we know that isn’t always happening. It’s time for us to take action.

Let’s ask our participants what they’re looking for in Rotary, and follow 

through with opportunities that provide value. That’s how we’ll keep 

people contributing and coming back for more.

What we will do.

Develop new ways to measure engagement and incentivize 

club improvement

Create new products and offerings that offer more and better value

Build leadership skills by working with other organizations like 

Toastmasters International

Offer new personal and professional engagement opportunities

SEEK
FEEDBACK FROM YOUR ROTARY  

PARTICIPANTS AND YOUR COMMUNITY

CONDUCT
A CLUB “HEALTH CHECK” AND ADDRESS  

GAPS OR ISSUES

ADOPT 
A MORE PARTICIPANT-CENTERED APPROACH

FIND 
NEW WAYS TO INCLUDE EVERYONE  

IN CLUB ACTIVITIES AND  
SERVICE PROJECTS

Want to know more?

Read the full Action Plan at rotary.org/actionplan

What your club can do.

NASZ PRIORYTET

ZWIĘKSZENIE
ZAANGAŻOWANIA
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experience, whether they’ve been with us for one day or five decades. 
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What your club can do.

Postawmy nasze członkinie i naszych członków w centrum uwagi
chcemy, aby wszyscy uczestniczący w działalności Rotary – członkowie oraz nasi 
przyjaciele i sympatycy – czuli spełnienie i pełne zaangażowanie płynące z udziału 
w naszych projektach, niezależnie od tego, czy byli z nami jeden dzień czy pół wieku. 
Wiemy jednak, że nie zawsze tak się dzieje. czas podjąć stosowne kroki.
zapytajmy ich, czego oczekują od Rotary i pokierujmy ich ścieżką, która spełni te 
oczekiwania i przyniesie im wymierne korzyści. W ten sposób zapewnimy Rotary 
stały przypływ członków i partnerów.

Co możemy zrobić:

Opracować nowe metody pomiaru zaangażowania i zachęcać kluby do 
samodoskonalenia się

Poszerzać paletę naszych projektów, zwiększając tym samym ich wartość 
i wpływ na społeczeństwo

Rozwijać kompetencje przywódcze, współpracując z innymi organizacjami, np. 
Toastmasters International

Tworzyć nowe możliwości do zaangażowania się w działalność klubu – 
w zakresie osobistym i zawodowym

 
Co może zrobić Twój klub:

UZYSKAĆ
fEEDbACK 

OD SWOICh CZŁONKóW 
I lOKAlNEj SPOŁECZNOśCI

PRZEANAlIZOWAĆ
ObECNY STAN KlUbU I ZmIERZYĆ SIĘ 

Z EWENTUAlNYmI WYZWANIAmI

WPROWADZIĆ
POlITYKĘ, STAWIAjąCą W CENTRUm CZŁONKóW 

I PARTNERóW ROTARY

OPRACOWAĆ
NOWE mETODY ZAANGAŻOWANIA 

WSZYSTKICh W PROjEKTY 
KlUbOWE

Chcesz wiedzieć więcej?
zapoznaj się z pełną treścią Planu Działań na rotary.org/actionplan



 Reimagining how we connect and serve.

Our Action Plan calls for us to become more nimble, responsive, and open 
to new ideas. As the COVID-19 pandemic has shown us, the world can 
change fast—and in ways we can’t always prepare for.

But we’ve also learned our members are resilient and willing to use every 
achievement and setback as an opportunity to learn and innovate. We  
can balance the old with the new—and create the kinds of experiences, 
relationships, and structures that will carry us forward.

What we will do.
Use technology to make more connections and create new 
opportunities for participation

Listen to diverse voices when making decisions about Rotary’s future

Create space and resources to support and test novel ideas

Improve governance models, structures, and business practices

BUILD
A FUND FOR TRYING NEW IDEAS  

OR ACTIVITIES

TRY
A NEW MEETING SCHEDULE, LOCATION, 

OR FORMAT

RE-EVALUATE
YOUR GOVERNING STRUCTURE TO  

BE MORE EFFECTIVE

INVITE
NON-MEMBER ADVISERS TO SHARE  

NEW PERSPECTIVES

Want to know more?
Read the full Action Plan at rotary.org/actionplan

What your club can do.

NASZ PRIORYTET

lEPIEj
DOSTOSOWYWAĆ SIĘ
DO ZmIAN

OTO NASZ
PLAN
DZIAŁAŃ



WE’RE 
INCREASING 
OUR ABILITY 
TO ADAPT

THIS IS  
OUR ACTION 
PLAN.

  OUR PRIORITY

Reimagining how we connect and serve.

Our Action Plan calls for us to become more nimble, responsive, and open 
to new ideas. As the COVID-19 pandemic has shown us, the world can 
change fast—and in ways we can’t always prepare for.

But we’ve also learned our members are resilient and willing to use every 
achievement and setback as an opportunity to learn and innovate. We  
can balance the old with the new—and create the kinds of experiences, 
relationships, and structures that will carry us forward.

What we will do.
Use technology to make more connections and create new 
opportunities for participation

Listen to diverse voices when making decisions about Rotary’s future

Create space and resources to support and test novel ideas

Improve governance models, structures, and business practices

BUILD
A FUND FOR TRYING NEW IDEAS  

OR ACTIVITIES

TRY
A NEW MEETING SCHEDULE, LOCATION, 

OR FORMAT

RE-EVALUATE
YOUR GOVERNING STRUCTURE TO  

BE MORE EFFECTIVE

INVITE
NON-MEMBER ADVISERS TO SHARE  

NEW PERSPECTIVES

Want to know more?
Read the full Action Plan at rotary.org/actionplan

What your club can do.

STWORZYĆ
fUNDUSZ UmOŻlIWIAjąCY 

TESTOWANIE NOWYCh 
POmYSŁóW I PROjEKTóW

SPRóbOWAĆ
ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE W NOWYm TERmINIE, 

mIEjSCU AlbO fORmACIE

DOKONAĆ OCENY
STRUKTUR ZARZąDZAjąCYCh W CElU POPRAWY 

ICh EfEKTYWNOśCI

ZAPROSIĆ
EKSPERTóW I DORADCóW SPOZA 

KlUbU, CElEm UZYSKANIA 
OPINII Z ZEWNąTRZ

Chcesz wiedzieć więcej?
zapoznaj się z pełną treścią Planu Działań na rotary.org/actionplan

Odświeżony obraz naszej służby
W ramach naszego Planu Działań staniemy się bardziej elastyczni i otwarci na nowe 
pomysły. Pandemia cOVID-19 pokazała nam, że świat może ulegać bardzo 
raptownym zmianom, na które nie zawsze jesteśmy gotowi.

Ale pokazała nam też, że Rotarianki i Rotarianie są silni i zdolni wykorzystać każdą 
sytuację jako okazję do poszerzania swojej wiedzy i wdrażania innowacji. Możemy 
stworzyć harmonię pomiędzy starym a nowym i dać życie doświadczeniom, 
przyjaźniom oraz strukturom, które poniosą nas ku przyszłości.

Co możemy zrobić:

Wykorzystać technologię, aby nawiązać znajomości i stworzyć nowe 
możliwości udziału w projektach

Słuchać głosów z różnych środowisk przy podejmowaniu decyzji w sprawach 
dotyczących przyszłości Rotary

Stworzyć bezpieczną przestrzeń i zapewnić środki niezbędne do wspierania i 
testowania nowatorskich pomysłów

Ulepszać modele i struktury zarządzania oraz najlepsze praktyki biznesowe

 
Co może zrobić Twój klub:
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To było bardzo ważne wydarzenie dla 
Szpitala Wojewódzkiego w  Koszali-

nie. 8 grudnia 2020 roku przedstawiciele 
Rotary Club Koszalin oficjalnie przekaza-
li aparat do badania retinopatii wcześnia-
ków. Na ten dar serca złożyło się wielu Ro-
tarian z całego świata. Od tego momentu 
wcześniaki, które przyjdą na świat w  ko-
szalińskim szpitalu, nie będą musiały być 
wożone na badania do Szczecina, Pozna-
nia czy Gdańska.

Większość dzieci rodzi się między 38. 
a  42. tygodniem ciąży. Wcześniaki to 
dzieci urodzone przedwcześnie tzn. mię-
dzy 22. a 37. tygodniem ciąży. Odpowied-
ni czas trwania ciąży jest niezbędny do 
tego, aby tkanki i organy płodu w pełni się 

wykształciły. Wcześniactwo i niska masa 
urodzeniowa stanowią poważne zagroże-
nie dla życia i zdrowia dziecka, ponieważ 
niedojrzałe tkanki i narządy nie są w sta-
nie prawidłowo funkcjonować poza orga-
nizmem matki.

Retinopatia wcześniaków
Retinopatia wcześniaków jest jednym 
z  wielu problemów zdrowotnych, z  ja-
kimi zmagają się urodzone przedwcze-
śnie dzieci. Jest to choroba niedojrzałej 
siatkówki, związana z  jej niepełnym lub 
nieprawidłowym unaczynieniem, która 
w części przypadków prowadzi do upośle-
dzenia widzenia, a w ciężkich postaciach 
nawet do ślepoty. Retinopatia stanowi 
główną przyczynę zaburzeń widzenia 

u dzieci poniżej 5. roku życia. Szacuje się, 
że na świecie kilkadziesiąt tysięcy dzieci 
jest niewidomych z  powodu retinopatii 
wcześniaków.

- Rozpoznania retinopatii wcześniaków 
może dokonać lekarz okulista po zba-
daniu dna oka dziecka – mówi Tomasz 
Pabin, koordynator Oddziału Okulistyki 
w  Szpitalu Wojewódzkim w  Koszalinie. 
- Zgodnie z  wytycznymi postępowania 
w  retinopatii wcześniaków opublikowa-
nymi przez Polskie Towarzystwo Okuli-
styczne, przesiewowe badania przepro-
wadza się u  wcześniaków urodzonych 
przed 33. tygodniem wieku ciążowego, 
z urodzeniową masą ciała poniżej 1800 g 
oraz dzieci urodzonych powyżej 33. tygo-

|   RotARY w DYstRYKCIe

Przedstawiciel 
dostawcy (firma 
Consultronix 
S.A.) prowadzi 
szkolenie z obsługi 
urządzenia 
Phoenix Clinical 
ICON

Wielki dar serca
od Rotarian dla wcześniaków 
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dnia i z masą powyżej 1800 g z niewydol-
nością naczyniowo – oddechową, niskim 
przyrostem masy ciała i  innymi patolo-
giami wcześniactwa. Rekomenduje się 
wykonanie pierwszego badania u  dzieci 
w  4. tygodniu wieku chronologicznego. 
Dziecko z  rozpoznaną retinopatią wcze-
śniaków wymaga ścisłego monitorowania 
stanu oczu, a o częstotliwości badań decy-
duje okulista.
Postępowanie z  dzieckiem z  retinopatią 
uzależnione jest od stopnia jej zaawan-
sowania. Większość dzieci wymaga jed-
nak regularnych kontroli okulistycznych. 
W  cięższych przypadkach stosuje się la-
seroterapię siatkówki, podawanie leków 
do wnętrza gałki ocznej, a w skrajnych sy-
tuacjach operację (witrektomię). Nieste-
ty, w  zaawansowanych stadiach choroby 
pomimo leczenia, często nie udaje się za-
chować użytecznego widzenia u dziecka.

W  Szpitalu Wojewódzkim w  Koszalinie 
rodzi się rocznie ok. 150-190 wcześnia-
ków, z tego kilkanaście wymaga leczenia. 
Na oddziale Neonatologii przeprowadza-
ne są konsultacje okulistyczne, wykony-
wane przez doświadczonych okulistów. 
Szpital Wojewódzki w  Koszalinie nie 
prowadzi leczenia. Leczeniem retinopatii 
wcześniaków w naszym regionie zajmuje 
się Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie 

i  tam w  asyście anestezjologa dziecięce-
go transportowane są dzieci, jeśli istnie-
je potrzeba laseroterapii lub leczenia za 
pomocą iniekcji leków do gałki ocznej. 
Natomiast najbliższy ośrodek zajmujący 
się leczeniem operacyjnym znajduje się 
w  Poznaniu – wyjaśnia doktor Tomasz 
Pabin.

ICON pomoże w diagnozowaniu
Diagnostykę retinopatii wcześniaków 
oraz innych chorób siatkówki i  nerwu 
wzrokowego u  dzieci wspomaga urzą-
dzenie ICON, które otrzymaliśmy dzięki 
pomocy Rotarian. Jest to swego rodzaju 
kamera, umożliwiająca obrazowanie siat-
kówki – tłumaczy doktor Tomasz Pabin. 
- Filmy i zdjęcia z dna oka, które pozwala 
wykonywać, można zapisać w trakcie ba-
dania dziecka, a  następnie porównać ze 
sobą i  w  ten sposób wykorzystać w  celu 
oceny postępu choroby. Obrazy otrzymy-
wane dzięki temu urządzeniu można też 
w  niektórych przypadkach użyć do prze-
prowadzenia zdalnej konsultacji dziecka, 
bez konieczności transportowania go do 
ośrodka zajmującego się leczeniem reti-
nopatii. Urządzenie ICON w  znacznym 
stopniu ułatwi diagnostykę i  monitoro-
wanie schorzeń okulistycznych u  dzieci 
przychodzących na świat w koszalińskim 
szpitalu. 

Global Grant Rotary Club Koszalin
Aparat do badania retinopatii, który dla 
Szpitala Wojewódzkiego w  Koszalinie 
przekazał w  dniu 8 grudnia 2020 r. Ro-
tary Club Koszalin kosztował 362 500 
złotych. Pomysłodawcą jego zakupu był 
członek RC Koszalin Marcin Bogur-
ski – lekarz stomatolog; zainspirowa-
ny rozmowami z  dyrekcją Szpitala oraz 
osobistymi, trudnymi doświadczeniami 
w  rodzinie, zaproponował podjęcie się 
wyzwania – zgromadzenia środków na 
zakup sprzętu do diagnostyki i  leczenia 
retinopatii wcześniaków dla Oddziału 
Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w  Koszalinie. Zobowiązanie zmierzenia 
się z tym tematem stało się głównym ce-
lem na kadencję Marcina Bogurskiego 
w  latach 2016/17, kiedy pełnił funkcję 
Prezydenta Klubu. Zorganizowany przez 
niego w 2017 roku bal charytatywny przy-
niósł dochód w wysokości 54 200 złotych 
i dał świetny początek dla realizacji celu. 
Jako organizacja pożytku publicznego 
klub prowadził w kolejnych latach szereg 
akcji charytatywnych, których celem było 
zbieranie środków finansowych na zakup 
specjalistycznego sprzętu amerykańskie-
go Phoenix Clinical ICON. Po dwóch la-
tach, RC Koszalin zgromadził kwotę ok. 
90 000 złotych. Podjęta została wtedy de-
cyzja o  przygotowaniu wniosku do Fun-
dacji Rotary w  celu uzyskania jej wspar-
cia finansowego. Na początku 2019 roku 
uchwałą zarządu klubu powołany został 
Komitet d/s Projektu, którego zadaniem 
było przygotowanie wniosku i  znalezie-
nie sponsorów wśród klubów i  dystryk-
tów Rotary w Polsce i za granicą. Pracami 
komitetu kierował członek klubu - Piotr 
Jankowski.
  
Klubem partnerskim RC Koszalin jako 
partner międzynarodowy Global Grant 
(International Partner), został Rota-
ry Club Prenzlau z  Niemiec. Klub ten 
przeznaczył na wsparcie projektu kwo-
tę 5 500 USD. W  dalszej kolejności do 
projektu przyłączyły się polskie kluby: 
RC Wrocław, RC Szczecin, RC Sopot In-
ternational, RC Olsztyn Varmia, RC Za-
mość Ordynacki, niemiecki klub RC Kiel
-Düsternbrook oraz słowacki klub RC 
Kosice Classic. Poza tym projekt wsparły 
dystrykty Rotary International z Niemiec 
(1940 i 1890), Węgier (1911), USA (6980) 
oraz oczywiście nasz polski dystrykt 
2231. Projekt przeszedł skomplikowaną 
procedurę oceny. Po jego akceptacji Fun-
dacja Rotary wsparła go kwotą 39 tysięcy 
USD z tzw. Funduszu Światowego Funda-

Przekazanie urządzenia ICON. Od lewej: DGN Piotr Jankowski (RC Koszalin), dr Tomasz Pabin i dyr Andrzej 
Kondaszewski (Szpital Wojewódzki w Koszalinie) oraz Alina Anton i Robert Bodendorf (RC Koszalin)
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cji Rotary (World Found). Łączny budżet 
projektu zamknął się kwotą ponad 98 ty-
sięcy USD.

- Dzięki tej wspaniałej inicjatywie, prze-
prowadzonej na tak dużą skalę, do na-
szego Szpitala trafił aparat do badania 
retinopatii – mówi Andrzej Kondaszew-
ski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w  Koszalinie. – Dziesięć procent nowo-
rodków urodzonych w  naszym Szpitalu 
wymaga diagnostyki w  kierunku reti-
nopatii wcześniaczej. Rocznie rodzi się 
u  nas 1600 – 1700 dzieci. Noworodki, 
a  zwłaszcza noworodki wcześniacze, 
hospitalizowane w  naszym Szpitalu, 
będą teraz miały wykonywane badania 
na miejscu, bez konieczności transpor-
towania ich do odległych ośrodków, co 
było bardzo kłopotliwe – wymagało spe-
cjalistycznego sprzętu i  karetki, a  także 
anestezjologa, pielęgniarek, ratowników. 
Inicjatywa Rotary Club Koszalin to gest 
życzliwości, dzięki któremu najmłod-
si pacjenci mają szanse na odzyskanie 
zdrowia. Wszystkim zaangażowanym 
w inicjatywę osobom bardzo dziękujemy 
za poświęcenie i wsparcie.

Rotary Club Koszalin zawsze stara się 
znaleźć sposób na rozwiązanie proble-
mów lokalnej społeczności. Nasza współ-
praca ze Szpitalem Wojewódzkim w  Ko-
szalinie istnieje od wielu lat, a w zasadzie 
można powiedzieć, że od początku po-

wstania klubu w 1993 roku. Były to różne 
działania od doposażania poszczególnych 
oddziałów w sprzęt i wyposażenie, jak np. 
doposażenie tworzącego się w  połowie 
lat dziewięćdziesiątych nowoczesnego 
oddziału kardiologii, poprzez zakup urzą-
dzenia do śródoperacyjnego monitoro-
wania nerwów dla oddziału chirurgii czy 
też wyposażenia dla oddziału ginekologii, 
a  kończąc na organizowaniu wizyt Św. 
Mikołaja z  workiem pełnym prezentów 
dla dzieci spędzających Święta Bożego 
Narodzenia w szpitalu. 

W  tym roku, w  związku z  pandemią, na-
tychmiast zareagowaliśmy na apel szpita-
la i zorganizowaliśmy wsparcie rzeczowe 
ściśle wg potrzeb szpitala. Przekazaliśmy 
dary o wartości ok. 30 000 złotych. Spra-
wiło nam to ogromną radość i satysfakcję.

Z  pewnością nadal będziemy pomagać 
szpitalowi i  jego pacjentom. Nie jest wy-
kluczone również, że zrealizowany wła-
śnie zakup sprzętu do diagnostyki reti-
nopatii będzie miał drugi etap. W oparciu 
o wspólną ocenę wraz z lekarzami kosza-
lińskiego szpitala podjęta będzie decyzja 
o ewentualnym zakupie lasera niezbędne-
go do wykonywania zabiegów w procesie 
dalszego leczenia stwierdzonej retinopa-
tii. Może to być kolejne wyzwanie dla RC 
Koszalin, gdyż koszt zakupu lasera szacu-
jemy na ok. 140-150 tys. złotych.

Ze zgromadzonych funduszy, w ramach 
projektu zostało zakupione dodatkowe, 
drobne wyposażenie i  narzędzia pomoc-
ne przy badaniu wcześniaków. Wartość 
sprzętu przekazanego przez RC Koszalin 
w dniu 30 grudnia 2020 wyniosła dodat-
kowe 9 tysięcy złotych. Tym samym łącz-
na wartość przekazanego sprzętu wynio-
sła blisko 372 tysiące złotych.

Global Grant RC Koszalin jest najwięk-
szym humanitarnym projektem zreali-
zowanym w  Polsce, w  tej formie, w  któ-
rym polski klub pełnił rolę Host Partner. 
Kierujemy serdeczne podziękowania do  
wszystkich klubów i  dystryktów, które 
przyczyniły się do tego sukcesu.
Piotr Jankowski, RC Koszalin

|   RotARY w DYstRYKCIe

Robert Bodendorf (Prezydent RC Koszalin) w towarzystwie członka klubu Piotra Jankowskiego 
(DGN) przekazuje dodatkowe narzędzia i wyposażenie do diagnostyki retinopatii
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|   Z ŻYCIA KLuBÓw

Global Grant realizowany przez RC 
Bartoszyce – Lidzbark Warmiński 

dedykowany jest Specjalnemu Ośrod-
kowi Szkolno-Wychowawczemu w  Li-
dzbarku Warmińskim. Tytuł Grantu to: 
„Doskonalenie wspierania rozwoju BEL 
(podstawowe wykształcenie i  umie-
jętność czytania i  pisania) i  zdolności 
poznawczych w  Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla dzieci 
z  niepełnosprawnościami w  Lidzbar-
ku Warmińskim przy użyciu nowocze-
snych metod edukacyjnych”. W  ramach 
tego projektu zakupiono urządzenia do 
rehabilitacji m. in. tzw. sal doświadcza-
nia świata, integracji sensorycznej, ze-
stawy komputerowe i  zestawy laptopów 
do sal logopedycznych dla nauczycieli 
i  uczniów, stół interaktywny dla przed-
szkolaków, piec komorowy do pracow-
ni ceramicznej, urządzenia do szycia 
(krosna i  maszyny dziewiarskie), sprzęt 
gospodarstwa domowego i  inne. Łączna 
wartość Grantu wyniosła 41 377,00 USD.
Oficjalne prace nad Grantem rozpoczęli-

śmy 1 grudnia 2018 r. Planowane zakoń-
czenie przewidywane było na 31 grudnia 
2019 r. Życie skorygowało jednak nasze 
ambitne zamiary, ale można stwierdzić, 
że Global Grant, jest od maja 2020 r. go-
towy do oficjalnego oddania.
Nim jednak do tego doszło nasza współ-
praca trwająca około 15 lat, odbywała się 
poprzez wspólne wydarzenia sportowe 
jak: turnieje tenisa stołowego czy spotka-
nia świąteczne połączone z  wręczaniem 
paczek od Świętego Mikołaja. Byliśmy 
i  jesteśmy uczestnikami życia codzien-
nego wychowanków Ośrodka. Mając 
na uwadze i  obserwując potrzeby już 
w  maju 2010 r. dzięki RC Lingen (Dys-
trykt 1850) i  RC Bartoszyce Lidzbark 
Warmiński, dzieci ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbar-
ku Warmińskim mogą korzystać z  sali 
integracji sensorycznej i sprzętu rehabi-
litacyjnego. Wyposażyliśmy plac zabaw 
oraz sale doświadczania świata (sale, 
w  których dzieci mogą się bezpiecznie 
bawić i jednocześnie ćwiczyć zmysły za-

pachu, dotyku, słuchu i wzroku). Kupili-
śmy również sprzęt rehabilitacyjny. Był 
to nasz pierwszy matching grant, którego 
koszt wynosił 35 tys. dolarów.
Rozpoczynając prace nad drugim Global 
Grantem – we wrześniu 2017 roku musie-
liśmy przeprowadzić rozmowy z  zaprzy-
jaźnionymi klubami jak: RC Lingen / Ems, 
RC Bersenbruck Altkreis, aby dowiedzieć 
się czy poprą finansowo nasz projekt. 
Przygotowaliśmy identyfikacje potrzeb 
i  stworzyliśmy wstępny plan wyglądu 
i  założeń projektu. Na zakończenie pro-
cesu wprowadzania projektu w  życie po-
została kwestia szkoleń z  terapii ADHD, 
biofeedbackiem i innych, które w obecnej 
sytuacji będą musiały być przeprowa-
dzane on-line. Mamy nadzieję, że i z tym 
sobie poradzimy. Czekamy niecierpliwie 
na rozwój sytuacji abyśmy mogli godnie 
i oficjalnie zakończyć drugi Global Grant 
z udziałem zaproszonych gości.
10 lutego 2016 roku Fundacja Rotary In-
ternational zatwierdziła Grant Global-
ny GG1527004, prowadzony przez RC 

Global Grant dla SOSW 
w lidzbarku Warmińskim

RC bARTOSZYCE – lIDZbARK WARmIŃSKI

Global Grant realizowany przez RC Bartoszyce – Lidzbark Warmiński dedykowany 
jest Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Lidzbarku Warmińskim
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Bartoszyce oraz 3 kluby z Polski, 2 kluby 
z Niemiec i jeden klub z Litwy, dla Domu 
Pomocy Społecznej w Bisztynku na ogól-
ną kwotę 42 200,00 USD. Przedmiotem 
grantu było wyposażenie pralni w Domu 
Pomocy Społecznej w  Bisztynku oraz 
szkolenie wychowanków Specjalnych 
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 
w  Bartoszycach i  Lidzbarku Warmiń-
skim w nauce zawodu: obsługa urządzeń 
pralniczych. Był to nasz pierwszy Global 
Grant.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w  Lidzbarku Warmińskim istnieje 
ponad 40 lat. W chwili obecnej obejmuje 
edukacją i wychowaniem 70 osób w wie-
ku od 3 do 25 lat z umiarkowaną  lub głę-
boką niepełnosprawnością intelektualną. 
Wśród nich aż 16 posiada niepełnospraw-
ność sprzężoną, 6 porusza się na wózku 
inwalidzkim.

W ramach Ośrodka funkcjonują: przed-
szkole specjalne, szkoła podstawowa, 
szkoła przysposabiająca do pracy, gru-
py rewalidacyjno-wychowawcze dla 
uczniów z  głębokim stopniem upośle-
dzenia umysłowego oraz internat, obej-
mujący całodobową opieką uczniów 
spoza Lidzbarka Warmińskiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy jest od lat organizatorem licz-
nych wydarzeń o  zasięgu powiatowym 
i wojewódzkim np. Wojewódzki Turniej 
Tenisa Stołowego Osób Niepełnospraw-
nych, Przegląd Teatralny, Wielki Teatr 
Małych Aktorów, liczne konkursy pla-
styczne. Ośrodek posiada międzynaro-
dowy certyfikat Zielona Flaga za dzia-
łalność ekologiczną, certyfikat „Szkoła 
Promująca Zdrowie” oraz certyfikat 
„Bezpieczna Szkoła”. Placówka posia-
da doświadczenie w  pracy w  ramach 

projektów unijnych, pozyskuje liczne 
środki pozabudżetowe, które wykorzy-
stywane są do wzbogacania bazy Ośrod-
ka oraz organizacji zajęć dodatkowych 
np. wyjazdów na basen, dogoterapii, 
rehabilitacji ruchowej. Placówka sta-
le współpracuje i  stara się realizować 
działania na rzecz lokalnej społeczno-
ści. Wyroby ceramiczne SOSW są roz-
poznawalne w całym powiecie i stały się 
ich wizytówką. Od wielu lat organizują 
bezpłatne pokazy teatralne dla uczniów 
szkół podstawowych gminy Lidzbark 
Warmiński, otaczają, w  ramach zajęć 
wczesnego wspomagania, specjalistycz-
ną opieką dzieci z  całego powiatu, od 1 
do 6 roku życia, u których wykryto defi-
cyty rozwoju. Dobrze jest pomagać tak 
potrzebnej społecznie placówce.
Wiesław Ostapowicz, RC Bartoszyce 
– Lidzbark Warmiński

Osada radości
W  Osadzie Rybackiej Sereczyn, w  dniu 4 września 2020 roku, 
odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Rotary Club 
Łódź. W  wydarzeniu wzięły udział dzieci z  łódzkich domów 
dziecka oraz grupka podopiecznych z  Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Porszewicach – odział Pabianice. Celem orga-
nizacji pikniku była integracja dzieci z domów dziecka, wspólne 
spędzenie czasu i dzielenie radości.
W  trakcie wydarzenia zorganizowano gry i  zabawy dla dzieci, 
naukę tańca, kulinarne atrakcje oraz wspólne zwiedzanie Mini – 
Zoo. W pikniku wzięła także udział Straż Miejska w Pabianicach, 
która przygotowała atrakcje dla najmłodszych. Był pokaz sprzętu 
na co dzień używanego przez strażników w trakcie służby, dzieci 
miały możliwość obejrzeć radiowóz, strażnicy zademonstrowali 
zakładanie blokady na koło samochodu. Kulminacyjnym punk-
tem, który cieszył się największym zainteresowaniem był pokaz 
drona – Strażnika Czystego Powietrza.
Wszystkie atrakcje wywołały wiele radości i  uśmiechu na twa-
rzach dzieci, nawiązały się nowe przyjaźnie i kontakty.
Źródło: tekst i fot. https://www.facebook.com/Straz
-Miejska-Pabianice

V Rotariańska Choinka dla dzieci
W  sobotę 19 grudnia, pomimo nietypowej sytuacji, w  której 
wszyscy się znaleźliśmy, grupa aktywnych Rotarian z RC Gi-
życko we wsparciu rodzin i przyjaciół zorganizowała V Rota-
riańską Choinkę dla dzieci.
W godzinach od 12.00 do 14.00 Rotarianie i Mikołaj spotkali 
się z  dziećmi online, na platformie ZOOM. Były zagadki, gry 
i  zabawy. Spotkanie przebiegło w  bardzo radosnej i  miłej at-
mosferze. Przebieg wydarzenia online można było śledzić na 
stronie giżyckiej telewizji internetowej.
W  godzinach popołudniowych Rotarianie wyruszyli wraz 
z  Mikołajem na ulice Giżycka. Na wcześniej zaplanowanych 
ośmiu przystankach w  mieście czekały już dzieci a  Mikołaj 
obdarowywał je książkami. Hasło tegorocznego choinkowego 
spotkania brzmiało: „Czytamy ze św. Mikołajem”. Specjalnie 
na tą okazję Rotarianie przygotowali 700 książek, które były 
rozdawane dzieciom.
Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko

RC ŁóDź RC GIŻYCKO
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Wszystkie atrakcje wywołały wiele 
radości i uśmiechu na twarzach dzieci

Rotarianie przygotowali 700 książek, 
które były rozdawane dzieciom
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Pomysł przeprowadzenia Programu 
Edukacji Antydyskryminacyjnej 

zrodził się po odczytaniu przejmującego 
tekstu naszego przyjaciela z  RC Nahari-
ja (Izrael). Tomek w  30 rocznicę Marca 
1968 opisał swoją przymusową emigrację 
do Izraela w 1957 roku i jej wpływ na ży-
cie swoje i brata. Ponieważ zbiegło się to 
z  atakami na tureckich studentów, któ-
rzy przebywali w Toruniu w ramach pro-
gramu Erasmus, postanowiliśmy podjąć 
działania edukacyjne zmierzające do za-
pobiegania nietolerancji i ksenofobii. 

Na adresata programu wybrano pierwszą 
klasę o  profilu medialnym V LO w  Toru-
niu, której opiekunem była nauczyciel-
ka historii, honorowa profesor oświaty 
Maria Jadczak. Uczniowie i  ich rodzice 
zostali zapoznani w  formie ulotek z  pro-
gramem oraz informacjami na temat dzia-
łalności naszego klubu.
Klub organizował i  finansował warszta-
ty, wyjazdy, posiłki, noclegi. W  Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin zorgani-
zowano trzy warsztaty w  roku szkolnym 
2018/2019 (październik, listopad i  czer-
wiec). Przygotowała je po konsultacji 
z  naszym klubem dr Sonia Ruszkowska, 
edukatorka z Muzeum Polin. 

Na wrzesień 2019 zaplanowano nato-
miast weekendową wycieczkę do Oświę-
cimia. Organizację pobytu wzięła na 
siebie dr Alicja Bartuś, kierownik Oświę-
cimskiego Instytutu Praw Człowieka 
i  żona Rotarianina Zbyszka Bartusia. Dr 
Alicja Bartuś swoje zajęcia prowadziła 
za darmo. W  ramach trzydniowego po-
bytu w  Oświęcimiu młodzież odbyła m. 
in. warsztaty na temat propagandy w cza-
sach III Rzeszy prowadzone przez panią 
Joannę Chrząszcz-Wronka i  warsztaty 
dotyczące praw człowieka prowadzone 
przez dr Alicję Bartuś. Licealiści zwie-
dzili m.in. Oświęcimski Instytut Praw 
Człowieka, Muzeum w Auschwitz, Ratusz 
i  wystawę na temat historii Oświęcimia, 
Synagogę i  Centrum Żydowskie a  także 
Centrum Romskie. 

W  listopadzie 2019 odbyło się spotkanie 
podsumowujące nasz Program Eduka-
cji Antydyskryminacyjnej w  obecności 
dyrekcji szkoły, wychowawcy, rodziców 
i uczniów. 

Do sprawozdania uczniowie często do-
dawali własne komentarze. Szczególne 
wrażenie zrobiła na nich wizyta w Oświę-
cimiu. Mówili, że każdy człowiek powi-

nien to miejsce zobaczyć, żeby przekonać 
się do czego może prowadzić nietoleran-
cja i  jak ważne jest, żeby nie być obojęt-
nym na zło również dzisiaj.
Pani Maria Jadczak, wyznaczone przez 
dyrektora V LO honorowa profesor oświa-
ty i opiekunka młodzieży podczas wyjaz-
dów, zaprosiła do obejrzenia, znajdującej 
się na szkolnym korytarzu wystawy „Je-
stem stąd”, ilustrującej mniejszości naro-
dowe i wyznaniowe w Polsce.

W  ciągu całego cyklu edukacyjnego mło-
dzież zapoznała się z historią i kulturą Ży-
dów polskich, mechanizmami i  przykła-
dami dyskryminacji oraz ich najbardziej 
drastycznymi skutkami.

Podczas rozmów ewaluacyjnych ucznio-
wie wypowiadali się na temat tego przed-
sięwzięcia bardzo pozytywnie, zasadni-
czy cel został osiągnięty.

Po zakończeniu Programu do naszego 
klubu wpłynęło podziękowanie od dyrek-
cji V LO. Głęboko przekonani o celowości 
tego typu działań zdecydowaliśmy się po-
wtórzyć ten program z inną klasą w innej 
szkole w roku szkolnym 2021/22.
Anna Stawikowska, RC Toruń

Program Edukacji
Antydyskryminacyjnej 

RC TORUŃ
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Warsztaty w Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin

Młodzież podczas wizyty w miejscu samobójczej 
śmierci przywódców Powstania w Getcie
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O wielkiej pasji, o  elitarnym klubie 
300 oraz o  planach na przyszłość 

z  Rotarianinem Piotrem Czułowskim 
rozmawiał Jarosław Kowalski z  RC 
Olsztyn.
O tym, że Piotr wspólnie z żoną Ewą pro-
wadzą obserwacje ptaków wiedziałem od 
dawna, bo pilnie śledziłem ich poczyna-
nia, piękne fotografie i  kolejne sukcesy. 
Pewnego dnia Ewa ogłosiła informację, 
że Piotr nieoczekiwanie trafił do elitar-
nego klubu 300 co oznacza, że dokonał 
300 obserwacji gatunków ptaków w Pol-
sce. Koniecznie chciałem z  nim o  tym 
porozmawiać jak i  o  pasji, którą dzielą 
wspólnie.

Czy masz cokolwiek wspólnego z  or-
nitologią?
Nie, z  wykształcenia jestem geodetą. 
Pasjonowałem się też siatkówką grając 
w  pierwszoligowym klubie AZS Olsz-
tyn. Całe życie jestem przedsiębiorcą. 
25 lat temu założyłem firmę, która zaj-
muje się importem i  dystrybucją alko-
holi a w szczególności wina z kilkunastu 
krajów świata. Mamy osiem sklepów 
w Polsce.

Czy z winem to też była na pasja?
Najpierw był pomysł na biznes, później 
pojawiła się pasja i  miłość do wina. Ale 
jak sam stwierdziłeś, biznes może zabijać 
pasję i dobrze, gdy w życiu pojawi się coś 
nowego. 

To jak było z  podglądaniem ptaków? 
Jak to się zaczęło?
To łatwe i  trudne pytanie, bo nigdy nie 
wiemy co nam się otwiera w głowie. Pod-
czas spacerów zwracaliśmy uwagę na 
ptaki. Na ich różnorodność. Nigdy nie 
zdawałem sobie sprawy, że tak piękne 
ptaki mogą żyć w  Polsce. Czasami tak 
barwne, egzotyczne.  Wówczas jeszcze 
nie wiedzieliśmy o nich nic, a chcieliśmy 
wiedzieć. Obserwowanie ptaków w  ich 
naturalnych środowisku ma w  sobie coś 
romantycznego. Ptaki są wolne i to uświa-
damia, że mamy wciąż wokół siebie dużo 
piękna. 
Pojawił się pierwszy album z  ptakami, 
później lornetka a dalej luneta i sprzęt fo-
tograficzny. Pomagał nam w tym Krzysz-
tof Jankowski – znany olsztyński ornito-
log.  Wciągnął Ewę i mnie do towarzystwa 

Ornitologów Warmii i  Mazur, z  którym 
zaczęliśmy wspólnie wyjeżdżać na regu-
larne zjazdy. 
Sportowa żyłka wciąż we mnie drzemie 
i  tym sposobem chciałem zaobserwować 
jak najwięcej gatunków ptaków w Polsce. 
I tak pojawiło się 300, a obecnie są to już 
304 zaobserwowane w  Polsce gatunki 
ptaków.

Właśnie czym jest ów elitarny klub 
300?
To umowna nazwa. Klub 300 (trzystu) 
grupuje osoby, które prowadzą obserwa-
cje na portalu Birdwatching.pl. Każdy 
z nas ma swoją listę życiową. Takich osób, 
które przekroczyły trzysta jest w  Polsce 
70. Najlepsi mają 370 gatunków a  do-
dajmy, że w  Polsce łącznie widziano 450 

Czym jest życie bez pasji? 

Fotografowanie podczas 
wyprawy do Gambi

Bielik - Zalew Szczeciński

Puszczyk 
mszarny 
- Lasy 
sobiborskie

Żołna czerwonogardła 
- Senegal
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gatunków ptaków z  czego 260 lęgowych. 
Więc przede mną jeszcze trochę. Cieszę 
się jednak z tego sukcesu.
A  swoją drogą to bardzo ciekawe, bo 
w  kręgu tych ludzi obowiązuje zasada 
wzajemnego zaufania. Ufamy sobie, że 
obserwator, który wpisuje informację 
i podaje konkretny gatunek, faktycznie go 
widział. Obowiązuje najwyższa etyka i to 
mi się bardzo podoba, bo w  dzisiejszych 
czasach coraz trudniej o  rywalizację 
opartą o zasady fair play.

Jakie miejsce w tym podglądaniu pta-
ków zajmuje fotografia
Stoję nieco w rozkroku, bo z  jednej stro-
ny podglądamy ptaki, a  z  drugiej strony 
wiem, że nie jestem czystym fotografem 
przyrody, bo interesują mnie tylko ptaki  
a nie wszystko co się nawinie pod obiek-
tyw. U  mnie to fotografowanie przyszło 
później. Początkowo była tylko lornet-
ka a  później luneta. Ale fotografia spra-
wia mi dużą radość i  zaczynam te dwie 
sprawy traktować rozdzielnie. Czasem 
jedziemy na sesje stricte fotograficzne, 
gdzie siedzi się w czatowni i stara zrobić 
jak najlepszą fotografię. A czasami to tyl-
ko obserwacje, które także dają mnóstwo 
radości. 
Ale myślę o tym by w przyszłości wydać al-
bum i chodzą mi po głowie jakieś pomysły. 

Czy zawsze masz ze sobą swój sprzęt?
Niestety fotograficzny nie zawsze. Ale 
lornetka czy luneta jest pod ręką w każdej 
chwili .

Na pewno pamiętasz najrzadszy gatu-
nek, który udało Ci się sfotografować?
W naszym regionie, czyli na Warmii i Ma-
zurach to była czeczotka tundrowa.  Nato-
miast na Helu, który często odwiedzamy 
z Ewą i właśnie niedawno z niego wróci-
liśmy, trafiła nam się świstunka złotawa: 
śliczny mały ptaszek, zielony z  żółtymi 
paskami i  wielu wybitnych ornitologów 
jeszcze nie miało szans jej podziwiać.  
To jest tak, że gdy dostaję informację, że 

jakiś gatunek właśnie jest na przelocie, 
wsiadam natychmiast w samochód i jadę 
w to wskazane miejsce.

A  jakie macie plany na najbliższą 
przyszłość.
Plany trochę pokrzyżował nam COVID-19, 
ale marzę o zaobserwowaniu jak najwięk-
szej liczby gatunków na świecie. Ogółem 
na kuli ziemskiej żyje ponad 10 tysięcy ga-
tunków, a mój pierwszy cel, limit jaki sobie 
stawiam to 2 tysiące.  Obecnie mam już za-
obserwowanych ponad 600 gatunków.
Natomiast na liście WielkiRok.pl co roku 
można zgłaszać się do swoistego wyścigu. 
Ja w tym roku też się zgłosiłem i w gronie 
200 obserwatorów jestem w  tej chwili 
na 18. pozycji. Trzeba po prostu jeździć, 
obserwować gatunki i  dokumentować je 
zdjęciem. 

Jaką rolę w  Waszym życiu odgrywa 
pasja?
Pasja cementuje związek, spaja, popra-
wia relacje. Spędzamy wspólny czas 
mamy wspólne zainteresowania. Wspól-
ne przeżywanie czegokolwiek pięknego 
jest dla związku ważne. Dzięki pasji czu-
jemy się szczęśliwymi ludźmi. Polecam 
każdemu, bo pasja jest pozytywnym mo-
torem do życia
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
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Ewa i Piotr w Delcie 
Dunaju - Rumunia

Pasjonaci przy siedzibie Rotary Club Fajara 
w Gambii
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O pracy doktorskiej pt. „Kultura organi-
zacyjna Klubów Rotary w Polsce” na-

pisanej w 2007 roku pod kierunkiem prof. 
zw. dr hab. Władysława Jachera na Uni-
wersytecie Śląskim, o gromadzeniu mate-
riałów na temat Rotarian, kobietach w Ro-
tary a  także o  kwestiach wizerunkowych 
i czarnym PR organizacji, z dr Magdaleną 
Szczepańską rozmawiała Dorota Wcisła.

13 lat temu napisała Pani pra-
cę doktorską na temat kultury 
organizacyjnej Klubów Rotary 
w  Polsce. Skąd wzięło się zain-
teresowanie Rotary? Czy kiedyś 
działała Pani w  Klubie Rotary lub 
Rotaract? 
Mój Tata jest Rotarianinem i to on zainspi-
rował mnie do wyboru takiego przedmiotu 
badań. Dzięki niemu miałam styczność 
z  RC Grudziądz i  możliwość uczestnic-
twa w jego przedsięwzięciach. Rotarianie, 
ich energia w  niesieniu pomocy innym 
oraz kultura, którą tworzą, są fenomenem. 
Dlatego uznałam, że warto ten fenomen 
przeanalizować przez pryzmat kultury 
organizacyjnej. W  pracy naukowej zaj-
muję się socjologią organizacji. Szcze-
gólnie interesujące są dla mnie właśnie 
badania kultur organizacyjnych. Do tej 
pory badano przede wszystkim kultury 
przedsiębiorstw. Uznałam, że ciekawym 
wyzwaniem będzie zbadanie organizacji 
non profit. Wymagało to zmiany podejścia 
i dostosowania narzędzi badawczych. 

Gratuluję Pani wspaniałego taty, a ta-
cie Karolowi Piernikowi serdecznie 
gratuluję takiej wspaniałej córki. Pro-
szę powiedzieć jak wybór tematyki 
Pani pracy został odebrany na uczel-
ni?
Bardzo dobrze. Mój promotor prof. Wła-
dysław Jacher z  Uniwersytetu Śląskiego 
wspierał mnie merytorycznie na każdym 
etapie pracy. Również uznał, że zbada-
nie kultury organizacji non profit będzie 
czymś nowym i  wzbogaci metodologię 
badań organizacji. W  pewnym momencie 
wręcz wymusił na mnie, abym zweryfi-
kowała hipotezę mówiącą o  tym, że kluby 
działające na obszarze poszczególnych 
zaborów będą różnić się pod względem kil-
ku wymiarów kulturowych. Pamiętam, że 
byłam zła i święcie przekonana, że nie ma 
tam żadnego związku, jednak wykonałam 

to pracochłonne zadanie i … okazało się, że 
korelacja występuje i to wyraźna!

Ta obszerna, zawierająca ponad 244 
strony praca, zajmuje się wieloma 
aspektami funkcjonowania Rotary 
w  Polsce. Począwszy od historii, po-
przez zwyczaje, tradycje, symbole, 
funkcjonowanie Dystryktu, wiek, 
poziom wykształcenia i  pozycję za-
wodową Rotarian a  nawet kreowanie 
wizerunku organizacji czy stereotypy 
krążące na temat Rotary. To bardzo 
ciekawa lektura, pokazująca anali-
tyczne naukowe spojrzenie na naszą 
organizację. Ile czasu zajęło Pani zgro-
madzenie tego ogromu wiedzy jaki 
Pani zawarła w swojej pracy?
Same studia doktoranckie 4 lata, a groma-
dzenie materiałów ponad rok.

Podczas gromadzenia materiałów ze-
brała Pani dane od 222 Rotarian z  15 
klubów. Czy taka ilość ankiet daje już 
dobry obraz organizacji?
Zdecydowanie tak. Na podstawie takiej 
próby badawczej można już stworzyć do-
kładny obraz badanego zjawiska. Liczba 
wypełnionych ankiet była duża, znacznie 
większa niż w  standardowych badaniach 
sondażowych, za co Rotarianom bardzo 
dziękuję! Oprócz ankiet prowadziłam tak-
że analizę dokumentów czy obserwacje 
uczestniczące, np. uczestniczyłam w szko-

leniach dla Rotarian i  spotkaniach Dys-
tryktu. Szczególnie cenne były wywiady 
eksperckie. Miałam ogromny zaszczyt re-
alizować takie wywiady z  Bohdanem Ku-
rowskim, pierwszym Gubernatorem Dys-
tryktu 2230, czyli pierwszego po drugiej 
wojnie światowej rotariańskiego dystryk-
tu w  krajach Europy Wschodniej. To była 
dla mnie nieoceniona skarbnica wiedzy. 
Oczywiście najdłużej wywiadami męczy-
łam mojego Tatę.

Ciekawe były pani spostrzeżenia na 
temat kobiet w  Rotary, a  ocieplania 
klubowej atmosfery. Skąd wzięły się 
te wnioski?
Obecnie w  polskich klubach Rotary 
jest sporo kobiet. Kilkanaście lat temu, 
gdy prowadziłam badania, kobiety były 
w mniejszości i  łatwo można było zauwa-
żyć różnicę w atmosferze spotkań między 
klubami, w których działały kobiety, a tymi 
z męskim składem. Badania ankietowe po-
twierdziły istnienie takiej korelacji. Tak 
więc myślę, że dobrze się stało, że kobiet 
w Rotary jest coraz więcej.

Zaciekawiły mnie także zagadnienia 
dotyczące kreowania wizerunku Ro-
tary i  czarnego PR-u  naszej organiza-
cji. Ważna była także tematyka zwią-
zana z  wielością możliwości służenia 
innym i  wnikliwej analizy sposobów 
pomocy jakiej udzielają kluby Rotary. 

Rotarianie są fenomenem

Dr Magdalena Szczepańska z tatą Rotarianinem Karolem Piernikiem z RC Grudziąd
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Czy to wymagało dużej znajomości tej 
tematyki?
Dla socjologa te kwestie, często nazywa-
ne przez przedstawicieli nauk ścisłych 
„miękkimi”, są naturalnym przedmiotem 
analiz. Współczesne organizacje szczegól-
nie muszą dbać o swój wizerunek. W dobie 
mediów społecznościowych informacja 
rozprzestrzenia się niezwykle szybko, nie-
zależnie od tego czy jest prawdziwa, a po-
glądy wielu ludzi kształtowane są bardziej 
przez media i tzw. influencerów niż przez 
bezpośrednich znajomych. Czarny PR, 
szczególnie wobec tych, którym się powo-
dzi zawsze był i nic nie wskazuje na to, by 
miał zniknąć. Nie warto się tym przejmo-
wać, tylko robić swoje.

Czy chciałaby Pani zostać kiedyś Ro-
tarianką?
Może. Osobiście bardzo cenię sobie Waszą 
organizację.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia 
do Rotary. Myślę, że wielu Rotarian 
byłoby gotowych zaprosić Panią do 
swoich klubów, łącznie z naszym klu-
bem RC Elbląg Centrum, w  którym 
działają prawie same kobiety. 

Ten wywiad nie ukazałby się, gdyby nie 
PDG Łukasz Grochowski, który znalazł 
i  wysłał do mnie tą pracę doktorską 
oraz Małgorzata Szymczuk, Prezydent 
RC Katowice, która odszukała Panią 
Magdalenę Szczepańską. Serdecznie 
Wam dziękuję. 
Dorota Wcisła

Rotarianka dr hab. n. med. Karolina 
Kędzierska-Kapuza zajęła I  miej-

sce w  plebiscycie Głosu Szczecińskiego 
zdobywając tytuł Osobowość Roku 2019 
w kategorii nauka. 
Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Ka-
puza jest Past Prezydentką Rotary e-C-
lub Poland (w klubie od 2019 – wcześniej 
w latach 2014-2018 działała w RC Szcze-
cin Center).
Jest absolwentką Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w  Szczecinie. Pracę 
doktorską obroniła w 2003 r., pracę habi-
litacyjną w 2014 r. Specjalista chorób we-
wnętrznych od 2005 roku, chorób nerek 
od 2009 roku, transplantologii klinicznej 
od 2013 roku oraz diabetologii od 2019 
roku. Posiada 20-letnie kliniczne i  am-
bulatoryjne doświadczenie zawodowe. 
Prowadzi konsultacje i  leczenie w  dzie-
dzinie chorób wewnętrznych, nefrologii 
i  transplantologii klinicznej, diabetologii 
oraz zaburzeń lipidowych.
Jest nauczycielem akademickim, na-
ukowcem i  lekarzem multispecjalistą. 
Jest bardzo ciepłą, serdeczną osobą, któ-
ra jako Rotarianka pomaga innym na co 
dzień inicjując lub wspierając szereg akcji 
pomocowych.
Wspólnie z RC Szczecin Center:
1. Trzykrotnie organizowała akcję „Dni 
Dawcy Szpiku” w  Szczecinie i  osobiście 
brała udział w  rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku. W trakcie akcji udało się 
zarejestrować ponad 300 nowych poten-
cjalnych dawców.
2. Pozyskała środki o  wartości 20.000 zł 
na zakup wyposażenia dla pracowni neu-
rologopedycznej dla Szczecińskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Autystom.
3. Jest inicjatorką zbiórki pieniędzy i za-
kupu 6 sztuk nowoczesnych aparatów 
Holtera ABPM o  łącznej wartości ok. 
30.000 zł dla Klinicznego Oddziału Nefro-
logii Dziecięcej w  Szpitalu Zdroje (2014 
i 2016).
4. Dzięki jej pomocy powstał pierwszy 
w woj. zachodniopomorskim i w Szczeci-
nie Bank Mleka Kobiecego (2018). Na tę 
inwestycję pozyskała środki międzynaro-
dowe (Global Grant z udziałem 17 Klubów 
Rotary) w kwocie 280.000 zł, do współfi-
nansowania projektu przekonała również 
władze Miasta Szczecina, które wsparły 
projekt kwotą 160.000 zł. W sumie łączny 
koszt powstania Banku wyniósł 440.000 

zł. Aktualnie bank służy noworodkom 
urodzonym we wszystkich szpitalach 
w Szczecinie.
5. Zebrała 20.000 zł na rehabilitację prof. 
Elżbiety Urasińskiej (PUM) poszkodowa-
nej w wypadku.
Wspólnie z Rotary e-Club Poland:
1. Zorganizowała zajęcia dodatkowe dla 
dzieci w  Policach w  ramach grantu dys-
tryktalnego prowadzonego przez Rotary 
e-Club Poland pt.: „Edukacja- integracja, 
od jutra lepiej czytam”
2. Kupiła leki z zebranych środków (1200 
zł) na misję medyczną w  Kenii, organi-
zowaną przez prof. Elżbietę Petriczko 
(2019).
3. Kupiła przyłbice i  maski FFP2 (z  ze-
branych na ten cel środków) dla pracow-
ników medycznych szpitali w Szczecinie, 
Warszawie, Krakowie, Gdańsku, ponadto 
pozyskała darowiznę ponad 450 mase-
czek materiałowych, które przekazała dla 
Kliniki Okulistyki Dziecięcej, Położnic-
twa i  Ginekologii oraz Nefrologii PUM 
(2020).
4. Z jej inicjatywy zebrano środki w wyso-
kości 6600 zł na zakup aparatu do tlenote-
rapii wysokoprzepływowej do walki z CO-
VID-19 – sprzęt trafił na OIOM szpitala 
jednoimiennego w Zgierzu.
Poza realizacją wielu inicjatyw jest też 
honorową dawczynią krwi i  mleka ko-
biecego. Szczęśliwa żona i  mama dwój-
ki chłopców. Jej hobby to rekreacja na 
wolnym powietrzu, fotografia i  praca 
w ogrodzie.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
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dr magdalena Szczepańska
Badacz społeczny, wykładowca w Insty-
tucie prawa i ekonomii uniwersytetu 
Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy. 
Autorka pracy doktorskiej pt. „Kultura 
organizacyjna Klubów Rotary w polsce” 
napisanej w 2007 roku pod kierunkiem 
prof. zw. dr hab. władysława Jachera na 
wydziale Nauk społecznych uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. 

Karolina Kędzierska-Kapuza
Osobowością Roku

Dr hab. n. med. Karolina Kędzierska-Kapuza 
Osobowość Roku 2019 w kategorii nauka
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Taki tytuł nosi fragment pracy dok-
torskiej pt. „Kultura organizacyjna 
Klubów Rotary w  Polsce” napisanej 
w 2007 roku przed dr Magdalenę Pier-
nik (obecnie Magdalenę Szczepańską) 
pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wła-
dysława Jachera na Uniwersytecie 
Śląskim, Wydział Nauk Społecznych, 
Instytut Socjologii. Praca liczy 244 
strony. Treść dotycząca historii po-
wstania pierwszych polskich klubów 
Rotary znajduje się poniżej. Fragment 
ten publikujemy dzięki uprzejmości 
dr Magdaleny Szczepańskiej.

Inicjatywa rozszerzenia działalności 
Rotary na Polskę po raz pierwszy po-

jawiła się w 1926 r. Podnieśli ją rotarianie 
z  klubu w  Hamtramck, Michigan, USA. 
80% członków tego klubu stanowili Po-
lacy, którzy wyrazili chęć sponsorowania 
pierwszego klubu w  Polsce. Pomysł ten 
przekazano gubernatorowi tamtejszego 
dystryktu, ten przedstawił go Komitetowi 
Rozwoju w  Rotary International. Jednak 
ten ostatni nie był przekonany, czy w Pol-
sce istnieją swobody demokratyczne po-
zwalające na funkcjonowanie Rotary.

Pierwszy klub Rotary w  Polsce powstał 
w  1931 r. w  Warszawie. Następnymi były 
kluby w  Łodzi, Krakowie, Katowicach, 
Gdyni, Bielsku, Lwowie, Pabianicach, Byd-
goszczy i Cieszynie Zachodnim. W 1936 r. 
polskie kluby Rotary utworzyły Dystrykt 
85, który na początku 1939 r. skupiał 229 ro-

tarian. Kolejnymi jego gubernatorami byli: 
„inż. kolejnictwa Piotr Drzewiecki (1936), 
b. prezydent miasta stołecznego Warsza-
wa i  założyciel pierwszego Klubu Rotary, 
znany geograf prof. Jerzy Loth (1936-37), 
inżynier górnictwa Witold hrabia Sągajłło 
(1937-38 i  powtórnie: 1938-39), oraz dy-
plomata Tytus Zbyszewski (1939-40), któ-
rego kadencję przerwała wojna 16.

W  okresie międzywojennym ruch rota-
riański w Polsce wciąż się rozwijał, kluby 
zwiększały liczbę swoich członków, przy-
bywały także nowe. Zarząd Rotary Inter-
national zatwierdził plany utworzenia 
jeszcze większej liczby klubów, zobowią-
zał się do pokrycia kosztów tych działań. 
Wydawano biuletyn, który pełnił funkcję 
informacyjną. Kluby polskie były repre-
zentowane na światowych konwencjach 
oraz odwiedzane przez prezydentów Ro-
tary International.

Nie obyło się bez przeszkód czy trudnych 
epizodów. Już wtedy ruch rotariański nie 
wszędzie cieszył się dobrą opinią, co za-
uważyć można także i  dziś. Gubernator 
Dystryktu 85 Tytus Zbyszewski w  biule-
tynie z  1939 r. pisze: „W  ciągu ostatnich 
kilku lat rotarianie w Polsce musieli wal-
czyć przeciwko uprzedzeniom i  mylnym 
interpretacjom celów Rotary prezen-
towanym przez pewne organy prasowe. 
Oskarżano nas o  indyferencję religijną, 
o  to, że jesteśmy instrumentami wolnej 
masonerii, i o to, że jesteśmy uzależnieni 

od zagranicznych organizacji.”17 Działa-
nia psujące wizerunek Rotary inicjowane 
były przez niektórych księży oraz prawi-
cową i  nacjonalistyczną prasę. W  1936 r. 
w Bydgoszczy wskutek wyraźnej niechęci 
tamtejszego biskupa rzymskokatolickie-
go członkowie klubu postanowili wręcz 
zawiesić swoją działalność.

Z kolei krytyczne artykuły w prasie skło-
niły Rotarian do sprzeciwu i  obrony wi-
zerunku organizacji. Zaskarżono kilka ty-
tułów prasowych, w innych zainicjowano 
serię artykułów prezentujących idee Ro-
tary. Powołano do życia specjalną komi-
sję, która zajmowała się kształtowaniem 
wizerunku organizacji w prasie. Temato-
wi temu poświęcono także dwie konferen-
cje dystryktu. Wybuch II wojny światowej 
przerwał działalność Rotary w  naszym 
kraju. W styczniu 1940 r. ówczesny sekre-
tarz generalny Rotary International pisze: 
„Jest rzeczą wątpliwą, czy którykolwiek 
z klubów Rotary spotyka się, a możliwą, że 
podczas niemieckiej i rosyjskiej okupacji 
obszaru Polski spotkania klubów nie będą 
dozwolone”18. 

Zakaz organizowania spotkań klubów Ro-
tary potwierdził także rotarianin, któremu 
udało się z Polski uciec. Z drugiej strony za-
rząd Rotary International uznał, iż w tam-
tym czasie nie było na ziemiach polskich 
odpowiednich warunków do funkcjono-
wania klubów Rotary i  uchwałą z  dnia 
10.10.1940 cofnął klubom polskim karty 

Pierwsza Konferencja polskiego Dystryktu - Olsztyn 1998 rok

Pierwsze polskie kluby Rotary
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członkowskie, co oznaczało 
ich likwidację.
Rotarianie twierdzą, że ich 
organizacja może działać 
tylko tam, gdzie są ku temu 
sprzyjające warunki socjal-
ne, ekonomiczne i duchowe19. 
Warunki duchowe odnoszą 
się przede wszystkim do ist-
nienia i  funkcjonowania sys-
temu demokratycznego, a  co 
za tym idzie – swobody my-
ślenia i  podejmowania decy-
zji. Podstawowe wymagania 
stawiane przez Rotary Inter-
national, aby w  danym państwie mógł 
funkcjonować klub Rotary to: wolność 
zrzeszania się i  działalności, swoboda 
wyjazdów zagranicznych i  przyjmowa-
nia gości oraz brak przeszkód w  opłaca-
niu składek członkowskich20.

Mimo wojny i okupacji Polacy próbowali 
zachować ciągłość funkcjonowania or-
ganizacji, tworząc polską placówkę ro-
tariańską w  Londynie21. Jej inicjatorem 
był prawnik, były prezydent klubu Rotary 
w  Katowicach – Kazimierz Zienkiewicz. 
Wkrótce do placówki tej dołączyli przed-
stawiciele czterech innych okupowanych 
krajów: Czechosłowacji, Belgii, Francji, 
Holandii. Spotkania placówki przypomi-
nały regularne spotkania klubowe, z  tą 
różnicą, że odbywały się co dwa tygodnie. 
Dyskusje o  powojennym odrodzeniu ru-
chu rotariańskiego w Polsce miały w Ro-
tary International miejsce już w  1959 r. 
Stwierdzono jednak, że komunizm nie 
sprzyja ideom rotariańskim. W  1987 r. 

Rotary International zorganizowało po-
moc humanitarną dla Polski przekazując 
szpitalowi w  Janowie Lubelskim respi-
ratory o  wartości 1,5 mln USD. Dyrek-
tor tego szpitala kilka lat później założył 
w tym mieście klub Rotary. W tym samym 
czasie europejscy rotarianie dyskutowali 
nad możliwością ponownego otwarcia się 
organizacji na Polskę. Szczególnie inten-
sywny w niej udział brali rotarianie o pol-
skich korzeniach, między innymi Marcel 
Stefański, syn polskich emigrantów i były 
Prezydent klubu w  Douai-Sud, którego 
działania doprowadziły do powstania 
klubu w  Lublinie. W  efekcie przypad-
kowego spotkania polskiego naukowca 
Marka Średniawy z australijskim rotaria-
ninem Jackiem Ollsonem powstała grupa 
inicjatywna. Dzięki jej staraniom doszło 
w  1988 r. do spotkania prezydenta i  se-
kretarza generalnego Rotary Internatio-
nal z  przedstawicielami władz polskich. 
Omawiano możliwości i warunki powro-
tu Rotary do Polski. Zarząd Rotary Inter-

national zdecydował włączyć pierwsze 
polskie kluby do dystryktu szwedzkiego, 
który zapewniał im pomoc merytoryczną. 
Szwedzki pełnomocnik ds. rozwoju Rota-
ry w  Polsce dbał o  to, aby nowopowstałe 
kluby działały zgodnie z ideami i zwycza-
jami panującymi w organizacji. Wreszcie 
w 1989 r. po uchwaleniu w naszym kraju 
liberalnej ustawy o  stowarzyszeniach 
zarejestrowano pierwszy klub Rotary 
w  Warszawie. Od tego czasu ruch rota-
riański w Polsce intensywnie się rozwija, 
by w 1997 licząc 30 klubów utworzyć sa-
modzielny Dystrykt 2230.

Utworzenie polskiego dystryktu Rotary 
International poprzedzało zorganizowa-
nie w 1995 r. na obszarze Polski tzw. „Spe-
cjalnej strefy rozwoju” (Special Extension 

Area). Powierzono ją opiece 
byłego gubernatora dystryktu, 
Szweda - Gunnara Fjellande-
ra. Jego misją było przygoto-
wanie warunków do utworze-
nia samodzielnego dystryktu 
oraz zachęcanie Polaków do 
tworzenia nowych klubów. 
Inauguracja Dystryktu 2230 
odbyła się 28 czerwca 1997 r. 
w Warszawie. Jego pierwszym 
gubernatorem został Boh-
dan Kurowski z  klubu Rotary 
w Olsztynie.

Należy pamiętać, że pol-
ski dystrykt był pierwszym 
utworzonym w kraju postko-

munistycznym. W momencie inauguracji 
zrzeszał 39 klubów. Począwszy od 1 lipca 
2000 r. Dystrykt 2230 zaczął się powięk-
szać o kluby Rotary z Ukrainy i Białorusi. 

W  roku 2002 podczas światowej Kon-
wencji Rotary w Barcelonie ówczesny gu-
bernator Andrzej Ludek odebrał nagrodę 
dla najbardziej dynamicznie rozwijające-
go się dystryktu Rotary w Europie.

15 P. Harris, Moja droga do Rotary, Rotary Klub 
Łódź, Łódź 2004
16 por. B. Kurowski, 70-lecie Rotary w  Polsce, w: 
70-lecie ruchu rotariańskiego w Krakowie. Uczyn-
ność innym ponad korzyść własną, red. A. Szcze-
pańska-Krasoń, J. Krasoń, Rotary Klub Kraków, 
Kraków 2004, s. 14.
17 za: B. Kurowski, dz. cyt., s. 14.
18 za: tamże, s. 12.
19 patrz: M. Negrey, Słowo wstępne, w: 70-lecie ru-
chu rotariańskiego w Krakowie. Uczynność innym 
ponad korzyść własną, red. A. Szczepańska-Kra-
soń, J. Krasoń, Rotary Klub Kraków, Kraków 2004 
s. 9.
20 patrz: B. Kurowski, dz. cyt., s. 12.
21 patrz: tamże: s. 13
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Uroczystość inauguracji 
polskiego Dystryktu 2230 w 
1997 roku. Gunnar Fjellander 
nakłada łańcuch pierwszemu 
Gubernatorowi Dystryktu 
Bohdanowi Kurowskiemu

Karta pocztowa wydana 
z okazji utworzenia polskiego 
Dystryktu 2230
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Gotowi na szczepienie przeciw koro-
nawirusowi? To dobrze. Bo przed 

nami jeszcze wiele wyzwań, projektów, 
grantów i  nieskończenie wiele innych 
pomysłów jak pomóc potrzebującym. 
A wszystko wskazuje na to, że już niedługo 
może ich być znacznie więcej.   
Kilka moich następnych felietonów po-
święcę tematyce tej bliskiej i  tej trochę 
odleglejszej przyszłości, czyli krótko mó-
wiąc tego co nas czeka. Stwierdzenie, że 
„świat po pandemii nie będzie już taki sam 
jak kiedyś” powtarzaliście pewnie wielo-
krotnie, ale może warto zastanowić jak ta 
rzeczywistość będzie wyglądać. Kiedy za-
czynałem cykl „Moich 3 groszy” wysuwa-
łem futurystyczne przypuszczenia, że jeśli 
ludzie nie zmienią ultra konsumpcyjnego 
modelu życia i nie zaczną dbać o środowi-
sko, w  szerokim tego słowa znaczeniu, to 
Ziemia się „wkurzy” i po prostu strząśnie 
ich z siebie. A dobrze wiemy, że ma do tego 
narzędzia w postaci huraganów, powodzi, 
trzęsień ziemi i  wybuchów wulkanów, 
a  teraz ten 300 razy mniejszy od bakterii 
wirus wydaje się być bardzo skutecznym 
uzupełnieniem tego arsenału. 
Historia pokazuje, że człowiek ma w swo-
im DNA jakąś skazę, która prędzej czy póź-
niej prowadzi kolejne cywilizacje do zagła-
dy. Babilonia, Egipt, Cesarstwo Rzymskie 
potrzebowały setek lat, aby się rozwinąć, 
a  potem już tylko dziesiątek lat, aby osta-
tecznie upaść. Model ten, z  pewnymi wa-
riantami, powtarzany był w  kolejnych 
tysiącleciach i  jakoś następne pokolenia 
nie potrafiły wysnuć z tego odpowiednich 
wniosków. A co mamy dziś? Właściwie to 
samo tylko supernowoczesne, super zmi-
niaturyzowane, zrobotyzowane i  do tego 
jeszcze bardziej pchające ludzi w kierunku 
uzależnienia od pogoni za pieniądzem i od 
nałogu kupowania. A  ci których na to nie 
stać i nie uczestniczą w tym obłąkańczym 
wyścigu za mamoną, walczą codziennie 
o przeżycie i to często za wszelką cenę.     
I  rzeczywiście coraz bardziej rosnąca dy-
wersyfikacja bogactwa i  biedy, poparta 
konsumpcyjnym trybem życia i  nieule-
czalną krótkowzrocznością, jeśli chodzi 
o  wykorzystanie bogactw Ziemi, wydaje 
się być przyczyną zła. Kolejny ciuch, tele-
fon, telewizor a potem kolejny samochód, 

dom i jacht aż wreszcie kolejna rakieta jak 
w przypadku Bezosa czy Muska. Na Ziemi 
zaczyna brakować nie tylko czystej wody 
i metali rzadkich, ale także zwykłego pia-
sku i  miedzi, która stosowana jest w  każ-
dym sprzęcie elektrycznym czy elektro-
nicznym, a  pozostało jej w  złożach tylko 
po 1 kg na mieszkańca (!). 
Pytacie, czy kogoś to martwi? Jakoś nie 
słyszałem. Natomiast oglądałem kilka 
fascynujących programów opisujących 
poszukiwanie minerałów na innych pla-
netach i  plany związane z  tym jak trans-
portować je na Ziemię. Temat recyklingu 
i powtórnego przetwórstwa m. in. plastiku 
jakoś nie może stać się wyzwaniem nasze-
go życia. Jeszcze pandemia się nie skoń-
czyła a  już do śmieci wyrzucono tysiące 
ton polipropylenowych maseczek i  wiele 
z  nich już wylądowało w  żołądkach pta-
ków, ryb i  innych zwierząt. Zaraz po nich 
lecą tony strzykawek, rękawic jednora-
zowych, przyłbic i  podobnych, dzielnie 
wspieranych przez tysiące litrów środków 
dezynfekujących. Kiedyś to wróci do nas 
w łańcuchu pokarmowym zanim zdążymy 
przenieść się na inną planetę.
Na koniec ciekawostka z  naszego ob-
szaru geograficznego. W  naszej strefie 
rotariańskiej, oznaczonej numerem 18, 
znajduje się takie małe państwo zwane 
Danią mające 5 mln 800 tys. mieszkańców 
i powierzchnię 7 razy mniejszą od Polski. 
Jeśli ktoś je odwiedził pewnie zauważył 
harmonię zarówno w architekturze, stylu 
życia, zamiłowania do rowerów i ochrony 
środowiska. Czy jednak ktoś wie, dlacze-

go w  Danii żyje się tak dobrze? Czy ktoś 
wie, że pomimo tego, że Dania nie należy 
do strefy Euro wahania kursów korony są 
10-ciokrotnie mniejsze niż naszej złotów-
ki.  I czy ktoś na koniec wie, że mieszkając 
w Danii wstyd jest być bogatym, a przekrój 
społeczeństwa to bardzo dobrze prospe-
rująca klasa średnia mogąca się poszczy-
cić jedną z  największych wartości PKB 
per capita w Unii. 
Można? Można. A dla tych, którzy się tam 
wybierają dodam tylko, że właśnie ostat-
nio banki duńskie zaczęły oferować kre-
dyty z zerowym oprocentowaniem.  

mOjE 3 GROSZE... (część 11)

świat po pandemii

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.

Na Ziemi zaczyna brakować nie tylko czystej wody i metali rzadkich, ale także zwykłego piasku i miedzi
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Od dłuższego czasu kluby Rotaract 
zmagają się z  problemami zarów-

no, jeżeli chodzi o  liczbę członków jak 
i współpracę z klubami Rotary i Interact. 
Opierając się na przykładzie Szczecina 
chciałbym wskazać koleżankom i  kole-
gom z Rotary oraz Rotaract metody, dzięki 
którym można skutecznie rozwijać klub 
Rotaract – pomimo panującej pandemii 
COVID-19.

Pozyskiwanie nowych członków 
Każdy klub, aby mógł poprawnie funk-
cjonować, potrzebuje nowych członków. 
Powstaje jednak pytanie: jak - zwłaszcza 
w  czasie pandemii - pozyskać nowe oso-
by do klubu? Gdy dołączyłem do Rotaract 
Szczecin w  listopadzie 2019 roku w  klu-
bie działały tylko 3 osoby. W  październi-
ku 2020 roku, gdy obejmowałem funkcję 
Prezydenta klubu było nas już sześciu.  
Obecnie jest nas 14 osób! Jak zatem, 
w ciągu zaledwie roku, udało nam się tak 
powiększyć liczbę członków? Kluczem 
do sukcesu są w  naszym wypadku trzy 
czynniki. Po pierwsze i  najważniejsze: 
aktywność w  mediach społecznościo-
wych. W  dzisiejszych czasach, na doda-

tek w trakcie światowej pandemii, media 
społecznościwe takie jak Facebook, Twit-
ter czy Instagram są głównym źródłem 
komunikacji i  kontaktu wśród młodych 
osób.  Aktywność w  mediach społeczno-
ściowych taka jak: udostępnianie postów/
wydarzeń klubu na grupach znajomych/
na własnym profilu, regularne zamiesz-
czanie informacji o  dokonanych akcjach 
oraz wydarzeniach klubowych, przyciąga 
uwagę i nadaje rozgłos. Same media spo-
łecznościowe mogą jednak nie wystar-
czyć.  Grono odbiorców zamieszczanych 
wiadomości to często osoby należące już 
do Rotaractu lub do Rotary.  Potrzebna 
jest zatem inna promocja klubu: bezpo-
średnie zachęcanie znajomych/przyja-
ciół. Każdy z  nas ma przecież kolegów/
koleżanki na uczelni.  Gdy samemu za-
chęcałem znajomych do dołączenia do 
klubu Roataract, wiele osób powiedziało, 
że nie tylko nigdy nie słyszało o Rotaract, 
ale także o  samym Rotary. Zrozumiałem, 
że ważne nie jest samo zachęcanie do 
działania w  Rotaract, wszakże jest wiele 
młodzieżowych klubów charytatywnych. 
Ważne jest podkreślenie wyjątkowości 
Rotary i  Rotaractu, opowiedzenie o  tym, 

na jak szeroką skalę działamy, ile zna-
nych osób było członkami Rotary i  jak 
wiele Rotary i  Rotaract robi co roku dla 
świata. Promowanie klubu nie może być 
zatem w  formie „hej, czy chcesz do nas 
dołączyć?”, ale raczej „hej, czy wiesz, dla-
czego warto do nas dołączyć?”. Ostatnią, 
ale równie ważną kwestią, są spotkania 
klubu.  W momencie, w którym klub prze-
staje się regularnie spotykać, członkowie 
przestają się angażować i tym samym tra-
cą ochotę na dalszą działalność.  Regular-
ne spotkania klubu (nawet przez internet) 
integrują członków klubu i  sprawiają, że 
podtrzymywana jest aktywna działalność.

Współpraca z Interactem 
W  naszym klubie niezwykle ważnym 
elemenmtem jest współpraca z  klubem 
Interact.  Przy dobrej współpracy obu 
klubów, utalentowana młodzież z  klubu 
Interact zasila następnie klub Rotaract.  
W  tym celu nasz klub utworzył funkcję 
Koordynatora współpracy z  Interact, 
jest to osoba, która regularnie uczęszcza 
na spotkania Interactu, omawia z  nimi 
wspólne akcje, wymienia się doświadcze-
niami oraz promuje Rotaract.  Funkcja 

Rozwijanie klubu Rotaract
na przykładzie Szczecina

ROTARACT SZCZECIN

Przedstawiciele Rotary, Rotaract i Interact podczas wspólnego wydarzenia „Talenty Szczecina” w 2019 roku
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W  sobotę 19 września 2020 roku, 
wraz z  Giżycką Grupą Regato-

wą, młodzież z  Rotaract Giżycko wzięła 
udział w akcji Sprzątania Świata. Ta mię-
dzynarodowa kampania organizowana 
już po raz 27., odbywa się co roku w trzeci 
weekend września. W  tym roku włączył 
się w nią także giżycki Rotaract.
Młodzież odwiedziła Wyspę Miłości 
oraz okoliczne brzegi jeziora Niegocin, 
by posprzątać i zadbać o czystość kawał-
ka Mazur.
Jak się okazało na wyspie śmieci prawie 
nie było, gorzej jednak było w  zatoczkach 
i  przy brzegach jeziora. Pozostałości po 
letnich wyjazdach, grillach i  ogniskach 
zalegały w  wielu miejscach. Na szczęście 
udało się sprzątnąć. Fo
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Koordynatora powinna istnieć nie tylko 
na poziomie lokalnym, ale także na kra-
jowym. Ważne jest też to, aby Prezydenci 
obu klubów pozostawali w stałym kontak-
cie. Często bowiem sytuacja wymaga po-
dejmowania szybkich decyzji i konieczny 
jest natychmiastowy kontakt.  Ponadto 
istotną kwestią jest wzajemne udostęp-
nianie postów i  wiadomości w  mediach 
społecznościowych. Dzięki temu rela-
cja między klubami jest znacznie lepsza 
a  zasięg potencjanych odbiorców znacz-
nie szerszy, co zwiększa efektywność 
wszystkich akcji. Wspólne projekty Ro-
taractu i  Interactu powinny być przede 
wszystkim skierowane do osób młodych, 
uczniów i  studentów. W  ten sposób jest 
szansa, by były one ciekawe dla rówieśni-
ków i  zainteresowały ich klubami Inte-
ract i/lub Rotaract.

Współpraca z Rotary
Mówiąc o  rozwijaniu klubu Rotaract 
i budowaniu aktywnego klubu nie można 
zapominać o  tym, jak ważna jest współ-

praca z  klubami Rotary.  Kluczowy jest 
tutaj - podobnie jak w  przypadku współ-
pracy z  Interactem - stały kontakt, czyli 
obecność na spotkaniach, utrzymywanie 
kontaktu między Prezydentami Rotaract 
i  Rotary. Współpraca z  sponosorującym 
klubem Rotary nie może bowiem polegać 
tylko na oczekiwaniu wsparcia finanso-
wego.  Ważne jest, aby oba kluby wiedzia-
ły o akcjach drugiej strony i w miarę moż-
liwości udostępniały informacje o  nich 
i  promowały je nawzajem. W  przypadku 
naszego klubu, dobrą praktyką jest bieżą-
ce informowanie zarządu sponsorującego 
klubu Rotary o stanie klubu: ilości człon-
ków, planowanych akcjach i  występują-
cych problemach.  W  ten sposób otrzy-
mujemy często cenne wsparcie, ale także 
utrzymujemy dobre relacje. Współpraca 
z  Rotary nie musi ograniczać się tylko 
do klubu sponsorującego. Nasz klub po-
zostaje w  stałym konkacie z  przedsta-
wicielami pozostałych 2 klubów Rotary 
w Szczecinie. Przekazujemy im informa-
cje o naszych projektach oraz staramy się 

promować i  uczestniczyć w  ich akcjach.  
Ponadto, gdy jest to możliwe, staramy się 
przeprowadzać wspólne akcje, łączące 
nasz klub sponsorujący, pozostałe kluby 
Rotary a  nawet Interact.  Najważniejsza 
w  tym zakresie jest oczywiście komuni-
kacja, stały kontakt, obecność na spotka-
niach klubów. Dzięki temu wszystkiemu 
promujemy siebie jako klub, zaś każde 
nasze działanie otrzymuje wsparcie ze 
strony wszystkich szczecińskich klubów 
Rotary.
Kluby Rotaract posiadają ogromny po-
tencjał i  warto, aby był w  pełni wkorzy-
stany.  Budowanie skutecznej współpracy 
z klubami Interact i Rotary, połączonej ze 
stałym powiększaniem się klubu Rota-
ract, pozwala na rozszerzanie możliwości 
działania oraz na ciągły rozwój Rotaractu.  
Mam nadzieję, że nasze szczecińskie me-
tody działania, pomogą rozwijać się za-
równo klubom Rotaract w Polsce, jak i na 
całym świecie. 
Radosław Dziedzic, Prezydent klubu 
Rotaract Szczecin 

młodzież sprzątała świat
ROTARACT GIŻYCKO 

Wspólne sprzątanie może być przyjemnością i radością
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Niestety wiele różnych pomysłów mu-
sieliśmy odłożyć w  czasie, lecz nie 

znaczy to, że zrezygnowaliśmy ze wszyst-
kiego… a  wręcz przeciwnie. Tym razem 
całą naszą uwagę postanowiliśmy skupić 
na schronisku, a  dokładniej na Ośrodku 
Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, nie-
daleko Grudziądza. Już podczas pierwszej 
wizyty w tym miejscu, wiedzieliśmy, że bę-
dzie to dopiero początek naszej przygody 
z  tymi psiakami. W  pierwszej kolejności 
celem działań było zapoznanie się z czwo-
ronożnymi przyjaciółmi i  ich potrzebami. 
Dzięki przemiłym pracownikom schroni-
ska zostaliśmy dokładnie oprowadzeni po 
ośrodku i  mieliśmy możliwość wybrania 
sobie kilku piesków w celu wyjścia z nimi 
na spacer do lasu, nieopodal schroniska. 
Pieski były oczywiście pod opieką jednej 
z pań pracujących w schronisku, która wy-

brała się z nami na spacer abyśmy mogli od 
razu porozmawiać o  najważniejszych po-
trzebach tych wspaniałych psiaków. 
Po wizycie w  schronisku zorganizowa-
liśmy spotkanie klubu, a  także przeka-
zaliśmy informacje o  planowanej akcji 
naszym opiekunom i jednocześnie człon-
kom RC Grudziądz Centrum, którzy, bez 
chwili zastanowienia zadeklarowali nam 
swoją pomoc. Postanowiliśmy więc nie 
tracić czasu i od razu zabrać się do pracy.  
Uznaliśmy, że dobrym pomysłem było-
by własnoręczne wykonanie smyczy jak 
i  obroży. Równocześnie była to idealna 
możliwość integracji naszej młodzieży, 
która mogła spędzić razem czas. Dzięki 
pełni sił i  chęci wykonaliśmy kilkadzie-
siąt obroży i smyczy różnych długości. 
Ponadto zrobiliśmy zbiórkę potrzebnych 
rzeczy wśród naszych członków klubu, 

znajomych i rodzin. Udało nam się uzbie-
rać bardzo wiele zabawek, smakołyków 
i karm a także koce i inne nakrycia, które 
z  pewnością pomogą przetrwać psiakom 
ten mroźny okres. 
Pracownicy schroniska byli bardzo 
wdzięczni i  zadowoleni za okazaną po-
moc a  pieski na sam widok już skakały 
z  radości. Dzięki nawiązaniu współpra-
cy ze schroniskiem staramy się być na 
bieżąco z  nimi w  kontakcie i  wspierać 
ich jak tylko możemy. Dodatkowo nasza 
młodzież z uśmiechem na twarzy przyjęła 
propozycję wolontariatu, ponieważ dzię-
ki niemu mogą poznać dokładniej każde-
go pieska i spędzić z nim więcej czasu. Nie 
ukrywamy, iż radość psiaków jest dla nas 
najpiękniejszym podziękowaniem.
Julia Konieczna, Interact Grudziądz 
Centrum

mimo pandemii nie próżnujemy 
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Udało nam się uzbierać bardzo wiele zabawek, smakołyków i karm a także koce i inne 
nakrycia, które z pewnością pomogą przetrwać psiakom ten mroźny okres

Radość psiaków jest dla nas najpiękniejszym 
podziękowaniem

Dzięki przemiłym pracownikom schroniska zostaliśmy dokładnie oprowadzeni po ośrodku i mieliśmy 
możliwość wybrania sobie kilku piesków w celu wyjścia z nimi na spacer do lasu, nieopodal schroniska

INTERACT GRUDZIąDZ CENTRUm
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Fash’n’act to charytatywny pokaz mody 
organizowany od kilku lat przez lokal-

ną młodzież w Szczecinie. To właśnie my 
wymyślamy, planujemy i przygotowujemy 
stylizacje, aby uzbierać fundusze potrzeb-
ne dla naszego corocznego beneficjenta 
lub beneficjentki. Jednak to wydarzenie, 
to coś więcej niż tylko ubrania i wybieg. 
Kilka lat temu członkowie szczecińskie-
go Interactu wymyślili wydarzenie, które 
zupełnie zmieniło postrzeganie poma-
gania.  Połączyli swoją miłość do mody 
z  główną ideą Rotary, czyli służby innym 
i tak właśnie powstał charytatywny pokaz 
mody Fash’n’act. To wielkie przedsięwzię-
cie, na które składa się wiele czynników. 
Organizacja eventu zaczyna się już wie-
le miesięcy przed samym wydarzeniem. 
Wybieramy beneficjenta, miejsce pokazu, 
motyw przewodni i  wiele innych aspek-
tów. Kolejnym etapem są castingi modeli 
i  modelek oraz warsztaty dla projektan-
tów, a  w  przypadku tegorocznej edycji - 
stylistów. Warsztaty prowadzone są przez 
mentorów, którymi są studenci Akademii 
Sztuki w  Szczecinie. Profesjonalne oko 
Pani Anny Gregorczyk, Weroniki Łobej-
ko, Isobel Perera - Turostowskiej i Iwony 
Rząd umożliwia nam nieprzerwany roz-
wój Fash’n’actu. Po wielu próbach i  nie-
zliczonych przymiarkach, mniej więcej 
w okolicach czerwca odbywa się pokaz, na 
którym prezentowane są kreacje zgłoszo-
nych wcześniej projektantów oraz studen-
tów wymienionej wyżej uczelni. Wydarze-
nie jest biletowane, a zebrane pieniądze są 
przekazywane na leczenie beneficjenta. 
W tym roku ze względu na pandemię, zor-
ganizowanie takiego typu eventu nie było 
możliwe. Długo głowiliśmy się nad tym 
jak nie rezygnować z projektu, a  zarazem 
przeprowadzić go w  bezpieczny i  efek-

tywny sposób. Zaczęło się od MasterClas-
ses, czyli filmów nagrywanych w  formie 
warsztatów lub wywiadów z  osobami ze 
świata mody. Naszą akcję wsparła mię-
dzy innymi projektantka Sylwia Majdan. 
Kolejnym krokiem był pokaz bez publicz-
ności, który został nagrany, a  potem udo-
stępniony w social mediach. W tym czasie 
stworzyliśmy zbiórkę, na którą można 
wpłacać datki. Zbieramy środki na protezy 
nóg dla Julii, uczennicy jednego ze szcze-
cińskich liceów, którą postanowiliśmy 
wesprzeć w tegorocznej edycji Fash’n’act. 
Dzięki wartościom jakie wspólnie wyzna-
jemy w naszym klubie Interact zebraliśmy 
rzeszę osób zgadzających się z naszą ideą 
pomagania, przez co po raz kolejny udo-

wodniliśmy, że moda połączona z pomaga-
niem to mieszanka idealna! Ze względu na 
bardzo wysoką cenę protez (400 tysięcy 
złotych!) zorganizowaliśmy licytację in-
ternetową, która rozpoczęła się 4 grudnia 
i  nadal trwa. Serdecznie zapraszamy do 
śledzenia grup licytacyjnej INTERAuC-
Tion oraz naszych social mediów. 
Można także dokonywać wpłat na konto 
organizatora zbiórki. Oto numer konta: 76 
1030 0019 0109 8533 0003 8573 SWIFT 
bank Citi Handlowy: CITIPLPX Rotary 
Club Szczecin International ul. Bohate-
rów Warszawy 34/35 70-340 Szczecin 
z dopiskiem: Julia 2021.
Zuzanna Reszkiewicz, Prezydent 
Interact Szczecin International

fash’n’act, czyli jak moda
łączy się z pomaganiem
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#ModniePomagac to nasze hasło Fash’n’act to wielkie przedsięwzięcie, na które składa się wiele czynników

Ten pokaz to coś więcej niż tylko ubrania i wybieg

INTERACT SZCZECIN INTERNATIONAl
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Wspominanie Kolegi, który jeszcze 
przed kilkoma dniami uczestni-

czył w spotkaniu Klubu, a dziś już Go nie 
ma, jest niesłychanie trudne. Wszystko 
zdawało się przemijać, natomiast stała 
obecność Janusza Klinowskiego, wie-
loletniego Sekretarza, wcześniej Prezy-
denta, wydawała się być rzeczą trwałą 
i w swej trwałości oczywistą. Kiedy przy-
chodziliśmy na kolejne poniedziałkowe 
posiedzenia Klubu, Janusz już tam był, 
siedział zawsze na tym samym miejscu. 
Odnosiło się wrażenie, że jest tam cały 
czas, a  tylko my się zmieniamy. Teraz 
wszyscy musimy zmierzyć się z  faktem, 
że Janusza nie ma już wśród nas. Nie ma 
Go, wszakże jedynie fizycznie, pozosta-
nie w  naszej pamięci i  w  dobrym wspo-
mnieniu tych, dla których zapoczątko-
wał i zrealizował liczne projekty. 
Janusz Klinowski przyszedł na świat 3 
listopada 1945 roku w  Tarnowie, gdzie 
Jego Mama odbywała staż w tamtejszym 
szpitalu. Ojciec, artysta plastyk, nauczał 
w  szkole. Już w  1946 roku państwo Kli-
nowscy przenieśli się do Wrocławia, 
bowiem dr Wanda Klinowska otrzy-
mała propozycję współpracy od prof. 
Hanny Hirszfeldowej odbudowują-
cej po wojnie wrocławska pediatrię. 
Po maturze uzyskanej w  IX Liceum 
Ogólnokształcącym stanął przed 
dylematem, czy poświęcić się kie-
runkom technicznym czy humani-
stycznym. Po rocznej przygodzie 
z  Politechniką Wrocławską rozpo-
czął studia w  Uniwersytecie Wrocław-
skim na Wydziale Prawa i  Administra-
cji. Późniejsze lata pokażą, że wybór był 
słuszny. 
Swoją aktywność zawodową rozpoczął 
w  prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej we Wrocławiu, potem przez ponad 
trzydzieści lat związany był z Ośrodkiem 
Polskiego Radia i  Telewizji na stano-
wisku Naczelnika Wydziału Produkcji, 
a  następnie Dyrektora Ekonomicznego. 
Po zmianach ustrojowych i  przekształ-
ceniu Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego 
w  Polskie Radio Wrocław SA objął sta-
nowisko wiceprezesa Zarządu. Przez 
ostatnie kilka lat przed przejściem na 

emeryturę pełnił funkcję 
Naczelnika Wydziału Or-
ganizacyjno-Prawnego 
Dolnośląskiego Oddziału 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
Przygoda Janusza z  Ro-

tary rozpoczęła się w  roku 1995, kiedy 
współtworzył drugi wrocławski klub 
rotariański Wrocław Centrum. Po kilku 
latach, za namową Rafała Tabęckiego, 
zdecydował się przejść do najmłodszego, 
trzeciego klubu, jakim był i jest RC Wro-
cław Panorama. Przez lata pełnił w  nim 
wiele funkcji, m.in. prezydenta VII ka-
dencji (2005/2006), wielokrotnie se-
kretarza i oficera CICO. Od początku był 
odpowiedzialny za sprawy organizacyj-
no-prawne i ekonomiczne Klubu. Kolej-
ni prezydenci podkreślali, że „mogą spać 
spokojnie” mając w  zarządzie Janusza. 
Jego zaangażowanie i  profesjonalizm 
jako sekretarza zostało zauważone i  do-

cenione przez władze Dystryktu, które 
ogłosiły Go Sekretarzem Roku. Działal-
ność Janusza nie ograniczała się jednak 
tylko do pracy na rzecz Klubu czy spo-
łeczności lokalnej; swoją aktywnością 
wniósł wiele ożywienia zarówno w pracę 
naszej małej rotariańskiej rodziny, jak 
też całego ruchu Rotary. Zapamiętamy 
Go m.in. jako twórcę strony internetowej 
naszego Klubu, zresztą jednej z  pierw-
szych w  Polsce; pozostał jej administra-
torem do końca. Regularnie aktualizowa-
na, stanowi nieocenioną dokumentację 
inicjatyw podejmowanych przez RC 
Wrocław-Panorama, jest ponadto kopal-
nią wiedzy na temat działalności Rotary 
International w Polsce i na świecie. Wie-
lokrotnie była stawiana za wzór innym 
klubom w  naszym Dystrykcie. Nie spo-
sób przecenić Jego pracy dla dystryktal-
nego periodyku „Rotarianin”, któremu 
przez dziesięć lat służył swoją mądrością 
i  wiedzą jako redaktor naczelny. To za-

janusz Klinowski
(1945-2020)
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W dniu 12 grudnia zmarł 
nasz Członek Honoro-

wy prof. Jerzy Mikułowski Po-
morski. Członek czarterowy 
klubu, prezydent klubu w  ka-
dencji 1997/1998.
Socjolog (nauki o  poznaniu 
i  komunikacji, socjologia 
kultury, socjologia stosun-
ków międzynarodowych). 
Kierownik Zakładu Między-
narodowych Organizacji Go-
spodarczych Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie (1975); 
wicedyrektor Instytutu Mię-
dzynarodowych Stosunków 
Społeczno- Gospodarczych 
AE w Krakowie (1975); rektor 
AE w  Krakowie (1990-1996); 
kierownik Katedry Studiów 
Europejskich AE w  Krakowie 
(1991-2007); od 2007 – pro-
fessor emeritus.
Pracownik Uniwersytetu Ślą-
skiego w  Katowicach (Wy-
działu Nauk Społecznych, 
Instytutu Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa) oraz 
Wyższej Szkoły Umiejętno-
ści Społecznych (Wydział 
Zamiejscowy w  Katowi-
cach). Członek takich stowa-
rzyszeń międzynarodowych 
jak: International Institute 
of Communication, Londyn; 
European Studies Institute 
University of Salford, Wielka Brytania; 
Rada University Council of Education 

Management Transfer, Sztokholm; 
Rada Globalnej Sieci Współpracy 
Szkół Ekonomicznych NIBES.
Był dla nas mistrzem słowa i  spoj-

rzenia na świat. RIP.
Przyjaciele z Rotary Club Kraków

W  dniu 3 stycznia 
2021 roku od-

szedł od nas, w  wieku 88 
lat, Roman Banaszewski rotarianin z 24 
letnim stażem, współzałożyciel i członek 
Rotary Club Kraków Wawel. 
Emerytowany profesor Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w  Krako-
wie, także wykładowca w  Europejskiej 
Akademii Sztuk oraz Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Technik Komputerowych 
w Warszawie. Wybitny artysta grafik, ry-
sownik, malarz, nauczyciel akademicki 
i wychowawca, wspaniały człowiek i spo-
łecznik, uhonorowany wieloma odzna-
czeniami państwowymi i  regionalnymi 
oraz rotariańską Paul Harris Fellow. 
PDG Janusz Potepa, 
RC Kraków Wawel

Zmarł prof.
jerzy mikułowski Pomorski

Odszedł
prof. Roman
banaszewski

pewne m.in. dzięki Jego zaangażowaniu 
prestiżowe pismo ukazujące się nakła-
dem Oficyny Wydawniczej Mazur zosta-
ło zauważone na świecie. W  2007 roku 
„The Rotarian” poświęcił mu obszerny 
artykuł podkreślając, że wysoka jakość 
edytorska magazynu odzwierciedla sta-
tus Dystryktu, w którym jest wydawany.
Janusz był pasjonatem fotografowania, 
był naszym klubowym paparazzi w  naj-
lepszym tego słowa znaczeniu. Zawsze 
wiedzieliśmy, że zadba o  szczegółową 
dokumentację fotograficzną spotkań, to 

samo dotyczyło wydarzeń dystryktal-
nych. W  tym miejscu pozwolę sobie na 
osobiste wspomnienie: kiedy przygoto-
wywałem edycję książki upamiętniającej 
jubileusz 20-lecia Klubu, wielokrotnie 
doświadczyłem pomocy ze strony Janu-
sza, który w  swoim prywatnym archi-
wum liczącym dziesiątki tysięcy zdjęć 
chętnie wyszukiwał materiał potrzebny 
do realizacji tego ważnego przedsięwzię-
cia wydawniczego. Swoje ikonograficzne 
bogactwo publikacja zawdzięcza właśnie 
Jemu.

Za pracę na rzecz Rotary International 
Janusz został 4-krotnie uhonorowany 
medalem Paula Harrisa. 
Do Jego pozazawodowych zaintereso-
wań należało krótkofalarstwo. Dzień 
rozpoczynał od włączenia sprzętu, aby 
przenieść się na fale eteru. Można go 
było wówczas usłyszeć jako SP6RYE.
31 grudnia 2020 roku Janusz przegrał 
walkę z  koronawirusem, a  Jego radio 
umilkło na zawsze. 
Dariusz Lewera,
RC Wrocław Panorama 
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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

1 193 852 213 269 353 763 1652

Kluby Kluby Kluby Kluby

36 423 11 177 15 381 80

Stan na 16 grudnia 2020

Adrianna 
Kończak

- prawniczka, sekretarz 
Dystryktu Rotaract, 

Rotaract Victory, 
członkini RC warszawa 

Konstancin

ludmiła
Dalidovich 

- filolog, dziennikarka 
tV Bielsat, telewizja 

polska sA, członkini RC 
warszawa Konstancin

Artur
Stępiński

– finansista, producent 
muzyczny i tv oraz 
manager artystów, 

członek RC warszawa 
Konstancin

bohdan
michalak,

lekarz, członek RC 
Inowrocław

KAlENDARIUm WYDARZEŃ

Data Miejsce Wydarzenie Organizator

styczeń 2021

27 Internet – platforma zoom
Warsztaty on-line dla członków Rotary 

i Rotaract Dystrykt 2231 Jak prawidłowo 
prowadzić finanse w Klubie

Dystrykt 2231

luty 2021

10 Internet – platforma zoom

Warsztaty on-line dla członków Rotary 
i Rotaract Dystrykt 2231 Jak korzystać 

z zasobów rotary.org: Brand center, learning 
center, Rotary Ideas, Rotary showcas

Dystrykt 2231

15 Internet – platforma zoom
Jubileusz 90-lecia Warszawskiego Klubu 

Rotariańskiego
Rc Warszawa

24 Internet – platforma zoom

Warsztaty on-line dla członków Rotary 
i Rotaract Dystrykt 2231

Programy dla młodzieży (Programy Wymiany 
Młodzieży, RylA)

Dystrykt 2231

27 Pałac w Jabłonnie
Premiera antologii poezji Polaków z całego 

świata – projekt prowadzi Past Prezydent Rc 
Warszawa Józefów Robert tondera

Rc Warszawa Józefów

KWIecIeń 2021

14 Internet – platforma zoom
Warsztaty on-line dla członków Rotary 

i Rotaract Dystrykt 2231
Pozyskiwanie funduszy od sponsorów

Dystrykt 2231

28 Internet – platforma zoom

Warsztaty on-line dla członków Rotary 
i Rotaract Dystrykt 2231

Jak nawiązać współpracę międzynarodową 
i efektywnie wykorzystać globalne możliwości 

Rotary

Dystrykt 2231

MAJ 2021

27 Kotlina Kłodzka
IFMR Poland International tour Kotlina 
Kłodzka – odkryj piękno Dolnego Śląska

IFMR Polska

29 Internet - platforma zoom Konferencja Dystryktu Dystrykt 2231

WRzesIeń 2021

16 Bydgoszcz
IFMR Poland International tour Bydgoszcz, 

Polska
IFMR Polska
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