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Bądź
inspiracją
Barry Rasin

Prezydent Rotary International

Rok temu Międzynarodowa Rada Dyrektorów Rotary przyjęła nową wizję,
odzwierciedlającą aspiracje dotyczące naszej organizacji i jej przyszłości.
Brzmi ona: „Razem widzimy świat,
w którym ludzie jednoczą się i podejmują działania, aby stworzyć trwałą
zmianę - na całym świecie, w naszych
społecznościach i w nas samych.”
To proste zdanie oddaje tak wiele
z tego, co jest niezbędne w Rotary. Łączymy się, ponieważ wiemy, że jesteśmy silniejsi razem niż moglibyśmy być
kiedykolwiek, działając osobno.
Podejmujemy działania, ponieważ
nie jesteśmy marzycielami, ale wykonawcami. Pracujemy nad stworzeniem trwałych zmian, które pozostaną po naszej pracy - na całym świecie
i w naszych społecznościach. Lecz, co
najważniejsze, pracujemy nad zmianami w samych sobie - nie tylko budując
lepszy świat wokół nas, ale stając się
lepszymi ludźmi.
Cytat przypisywany francuskiemu
pisarzowi Antoine de Saint-Exupéry
brzmi: „Jeśli chcesz zbudować statek,
nie zwołuj ludzi, aby przynieśli drzewo, przygotowali narzędzia, nie przy-
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dzielaj im zadań i pracy, lecz wzbudź
w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem”.
Każdy z nas przybył do Rotary, ponieważ miał tęsknotę – chciał mieć
wpływ, coś zmienić, być częścią
czegoś większego niż my sami. To
pragnienie, wizja lepszego świata
i udział w budowaniu tego, napędza
nas w Rotary. To właśnie sprawiło, że
zostaliśmy członkami Klubu, to motywuje nas do służby i to właśnie doprowadziło mnie do wyboru naszego
hasła na ten rok rotariański: „Bądź
inspiracją”. Chcę, aby Rotary było
inspiracją dla naszych społeczności,
wykonując pracę, która wpływa na
zmiany. Czas ruszyć naprzód, usuwając bariery, które nas powstrzymują.
Ułatwmy wprowadzanie poprawek
w naszych klubach lub załóżmy nowe,
odpowiadające zróżnicowanym potrzebom. Pracujmy nad wzmocnieniem Rotaractu i usprawnijmy przejście z klubów Rotaract do Rotary.
Dajmy wszystkim Rotarianom elastyczność, aby mogli służyć w najlepszy dla nich sposób, tak, aby każdy
Rotarianin odnalazł nieprzemijające
wartości w członkostwie Rotary.

Prawdziwie zrównoważona służba, rodzaj służby do której dążymy w Rotary,
oznacza patrzenie na wszystko co robimy w ramach większej globalnej ekologii. W tym roku proszę Was wszystkich,
abyście byli inspiracją dla zrównoważonej służby, zajmując się wpływem
problemów środowiskowych na naszą
pracę. Środowisko odgrywa kluczową
rolę we wszystkich sześciu obszarach
naszej działalności, a rola ta staje się
coraz większa w miarę rozwoju zmian
klimatycznych. Powinniśmy zostawić
za nami myślenie, że środowisko jest
oddzielone od tych sześciu obszarów.
Czyste powietrze, woda i ziemia są niezbędne dla zdrowych społeczności i niezbędne dla lepszej, zdrowszej przyszłości, do której dążymy.
Bądź inspiracją - razem możemy i będziemy inspirować świat.
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Zacznij zmieniać
świat od siebie
Barry Rasin

Prezydent Rotary International

Drodzy Rotarianie,
Znane powiedzenie mówi: „Jeśli chcesz
zmienić świat, zacznij od siebie”*. Nie
znaczy to, że ludzie powinni ignorować
problemy świata zewnętrznego, ale że
w pierwszej kolejności powinni się zająć
własnymi.
Gdy naszym priorytetem jest służba,
kuszące jest skupianie się wyłącznie na
rzeczach, które ją przypominają: projekty, planowanie, praca, która przynosi widoczną korzyść tym, którzy jej
potrzebują. Ale aby to robić skutecznie,
musimy utrzymywać porządek we własnym życiu. W Rotary oznacza to, że postępujemy zgodnie z zasadami tej organizacji, traktując innych z szacunkiem
i podążając za Testem 4 Pytań. Oznacza
to maksymalizację naszego wpływu poprzez staranne planowanie i rozsądne
zarządzanie zasobami. To z kolei oznacza dbanie o prawidłowość działania
naszej organizacji poprzez zapewnienie,
że nasze członkostwo jest silne, oddane
i zdrowe.

Ilość naszych członków oscyluje od 20
lat wokół 1.2 miliona. Nie rozwijamy
się, a nasi członkowie są coraz starsi. Mamy zbyt wiele klubów, które nie
posiadają wiedzy ani motywacji, do
wywierania wpływu – kluby, które nie
wiedzą, co robimy w skali globalnej, nie
wiedzą o naszych programach oraz naszej Fundacji, to kluby nie wiedzące jak
się zaangażować. Następnym problemem jest członkostwo, które nadal jest
w większości zarezerwowane dla mężczyzn i wyraźnie nie robimy wystarczająco dużo, aby stać się organizacją wybieraną przez kobiety, które chcą służyć
naszym ideom.

coś wartościowego. Jeśli widzicie, że
ktoś wchodzi na spotkanie i się waha,
upewnijcie się, że ma miejsce do siedzenia i stanie się uczestnikiem dyskusji.
Jeśli jesteście entuzjastami programu
Rotary, upewnijcie się, że Wasz Klub
wie o tym i potrafi się zaangażować. Jeśli widzicie potrzeby swojej społeczności, opowiedzcie o tym na najbliższym
spotkaniu. Jeśli chcecie być częścią silnej
organizacji, aktywnej i wywierającej
wpływ – zacznijcie od siebie i Bądźcie
Inspiracją w Rotary.
* cytat Matki Teresy z Kalkuty

Jesteśmy organizacją członkowską
i jeśli chcemy osiągnąć cele, które sobie wyznaczyliśmy, musimy najpierw
postawić na członkostwo. Każdy z nas
ma obowiązek poważnie je traktować,
nie tylko poprzez zapraszanie nowych
członków, ale także poprzez zapewnienie, że wszyscy zainteresowani zostaną
powitani w klubach, które oferują im
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Dołączcie
do mnie
Ron D. Burton

Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary

Około półtora roku po tym, jak dołączyłem do mojego Klubu Rotary, zakończyłem swoje członkostwo, ponieważ
przegapiłem cztery kolejne spotkania.
Taka była zasada w tym czasie i przyznam się szczerze - nie przejmowałem
się wtedy zbytnio ani jedzeniem, ani cotygodniowymi spotkaniami. Nie uważałem, że są najlepszym sposobem na
wykorzystanie czasu, ale prawdziwym
problemem było to, że nie byłem zaangażowany. Nie grałem żadnej roli, nie
miałem powodu by być członkiem i nie
musiałem co tydzień chodzić na spotkanie z lunchem, które nie miało mi absolutnie nic do zaoferowania.
Wtedy mój przyszły Prezydent Klubu poprosił mnie o przewodniczenie komitetowi Rotary Foundation
w następnym roku Rotary. To był dla
mnie punkt zwrotny, a reszta to historia. Chcę, żebyście wszyscy pomyśleli
o zaangażowaniu tych członków, którzy mają wątpliwości dotyczące Rotary. W latach 2018-19 potrzebuję Waszej
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pomocy. Chcę, abyście przyłączyli się
do mnie, koncentrując się na czterech
głównych celach Fundacji. Po pierwsze, priorytetem nr jeden całej naszej
organizacji (i nie będzie to zaskoczeniem) jest eliminacja polio. Musimy
spełnić obietnicę świata wolnego od
polio dla każdego dziecka.
Po drugie, musimy zwiększyć zrównoważony rozwój naszej służby w ramach
sześciu obszarów zainteresowania.
Oznacza to przeprowadzenie dokładnych ocen potrzeb, pracę ze społecznościami, aby sprawdzić, czego naprawdę potrzebują i zyskać ich akceptację
– na włączenie się do projektu i ocenę
go w czasie trwania.
Naszym trzecim priorytetem jest zachęcanie Dystryktów do korzystania ze
wszystkich swoich „District Designated
Funds”. Niezależnie od tego, czy chodzi
o dotacje dystryktalne, globalne czy
PolioPlus, istnieje wiele sposobów na
tworzenie partnerstw transformacyj-

nych i wykorzystywanie tych funduszy
do działania. Wreszcie, zdecydowaliśmy się osiągnąć w naszym funduszu
Rotary Foundation Endowment 2,025
miliarda dolarów do 2025 roku. Nasz
całościowy cel na ten rok wynosi 380
milionów dolarów zgromadzonych
funduszy. Pozwolą nam one kontynuować programy zmieniające życie,
które członkowie Rotary podejmują
każdego dnia.
Każdy z nas musi pomyśleć o swoim
wkładzie, to nasza przyszłość.
Proszę dołączcie do mnie i sprawmy,
że będzie to rok budowania dziedzictwa dla Rotary. Wasz datek, obietnica
Rotary.
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Pracujmy razem
dla lepszego świata
Ron D. Burton

Przewodniczący Zarządu Fundacji Rotary

Bez dotacji z Fundacji Rotary, nasze wysiłki i praca byłyby bezużyteczne. Dotacje te są podstawą działania Rotary na
całym świecie, zapewniając dostęp do
czasu, talentu i zasobów potrzebnych,
aby coś zmienić. Celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest osiągnięcie 2 025 miliarda
dolarów do 2025 roku, jak również nasz
tegoroczny cel pozyskania funduszy
w wysokości 380 milionów dolarów, są
z pewnością jednymi z najważniejszych
zadań dla naszej organizacji.
Wasze wsparcie finansowe umożliwiło dokładnie wszystko, czego Rotary
dokonało przez lata. Ale to, co równie
ważne - a czasem może zostać niebezpiecznie przeoczone - to Wasz udział.
Bez Was Rotary jest niczym. Fundacja Rotary potrzebuje Waszej obecności, wkładu i kreatywnego umysłu
tak samo, jak potrzebuje wsparcia
finansowego.

Wasz Klub Rotary potrzebuje Was na
spotkaniach - nie do grzania krzesła,
ale do angażowania się i inspirowania.
W liście z poprzedniego miesiąca podzieliłem się tym, jak zmieniła się moja
relacja z Rotary, kiedy przeszedłem
z chłodnego (w najlepszym razie) „grzejącego krzesło”, do zaangażowanego
i skupionego Przewodniczącego Komitetu. Nie musicie czekać, aż ktoś poprosi Was o przewodniczenie Komitetowi
lub zostanie oficerem klubowym, aby
zacząć przekształcać swoją rotariańską podróż. W Rotary jest miejsce dla
wszystkich, aby zrobić krok naprzód
i zostać ludźmi czynu.

zmiany na lepsze. Jeśli Wasz Klub nie
ma projektów, które Was interesują pracujcie nad pozyskaniem nowych.
Oceńcie potrzeby społeczności, aby dowiedzieć się jak najlepiej wykorzystać
nasze zasoby do wprowadzenia pozytywnych zmian.
W tym miesiącu pragnę zaprosić Was
do zmiany sposobu myślenia o Waszym
zaangażowaniu w Rotary. Traktujcie
każde spotkanie jak szansę na odkrycie
nowych kierunków do wykorzystania
swojej energii i zainicjujcie burzę mózgów z podobnie myślącymi Rotarianami na temat tego, jak możecie pracować razem dla lepszego świata.

Bądźcie zaangażowani. Praca z Klubem nad projektami, które kwalifikują
się do wyznaczonych przez Dystrykt
funduszy, jest jednym ze sposobów na
zaangażowanie i wykorzystanie Waszego głosu do dokonania prawdziwej
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Inspirują nas
wspólne
wartości
Łukasz Grochowski

Gubernator Dystryktu 2231

Moi Drodzy, mamy Nowy Rok rotariański pod hasłem Prezydenta RI kadencji 2018-2019 Barry’ego Rassina
„Bądź Inspiracją”. Jest to jednocześnie
niezwykle ważny rok 30-lecia Rotary
w powojennej Polsce. Rotariańskie koło
rozpoczęło kolejny roczny obrót - daje
nam to szansę, aby czerpiąc z dokonań
lat ubiegłych i tradycji naszej organizacji spojrzeć w przyszłość po nowemu
- coś usprawnić lub zmienić, korzystając z nieprzebranych zasobów wiedzy
i doświadczenia jakimi dysponujemy
w Rotary International i (znacznie odchudzonych w tym roku) strukturach
Dystryktu, które mają Wam służyć.
Zabierając się do działania pamiętajmy,
że jesteśmy wszyscy w Rotary z potrzeby serca i z chęci czynienia dobra dla innych – wszyscy zasługujemy tak samo
na szacunek. Wszak Rotarianie to osoby
o prawym charakterze, liderzy społeczności lokalnych, to ludzie czynu (ang. People
of Action), a przy okazji, jak mawia nasz
polski Dyrektor Rotary International
Piotr Wygnańczuk, to „ludzie, którzy lubią
ludzi”. A ja dodam od siebie „… i im ufają.”
Od pierwszych dni kadencji odwiedzam
indywidualnie kluby m.in. czerpiąc
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z tego inspirację i siłę do pełnienia mojej
funkcji. Cieszę się, że wkrótce będzie też
okazja do spotkania w szerszym gronie
podczas przeniesionej od tego roku na
jesień Konferencji Dystryktu 2231, która
odbywa się w dniach 5-7 października
w Polanicy-Zdroju. Planujmy też w kalendarzach liczny udział w Konwencji
RI w Hamburgu w czerwcu 2019 – nigdy nie była tak blisko granic naszego
kraju.
Bardzo Was proszę – niech ten jubileuszowy rok rotariański w Polsce przebiega pod znakiem spokoju, współpracy, przyjaźni, wzajemnego szacunku
i zrozumienia oraz życzliwości. Niech
każdy, kto w dobrej wierze i zgodnie
z zasadami Rotary International realizuje rotariańskie idee czuje się w tej
organizacji mile widziany. Tak wiele
nas w Rotary łączy, niech to nam przyświeca.
Postarajmy się, aby niezależnie od prozy
życia, w centrum naszych rotariańskich
działań była służba innym. Skupmy
nasze wysiłki na projektach, a nie problemach. Na końcu, nic innego nie jest
ważne, tylko ta trwała wartość, którą
pozostawimy po sobie jako Rotarianie:

- na Świecie wolnym od Polio dzięki naszym dorocznym datkom na Rotary Foundation,
- w zrealizowanych grantach,
- w radosnych oczach ludzi, którym
pomogliśmy czasem na drugim końcu
świata,
- w trwałych, szczerych przyjaźniach,
- w lepszym rozumieniu świata przez
nowe pokolenia z Interactu, Rotaractu,
Wymiany Młodzieży, Programu Stypendiów Pokojowych,
I W NASZYCH SERCACH...
Pamiętajmy o nowej wizji Rotary zaczynającej się od słów „My, razem widzimy
świat, w którym ludzie jednoczą się…”,
Teście 4 Pytań i zawsze BĄDŹMY INSPIRACJĄ, dla Świata, dla innych wokół, dla nas samych wzajemnie.
Spokojnego, radosnego i pełnego satysfakcji z działania roku życzę Wam z całego serca!
Z rotariańskim pozdrowieniem.
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Kochani,

wakacje to dla nas wszystkich czas wypoczynku
i wyjazdów urlopowych.
Tymczasem na początku lata „drzwi” do nowej
kadencji 2018/2019 otworzyła Konwencja Rotary
International w Toronto,
która odbyła się w dniach Dorota Wcisła
23–27 czerwca 2018 roku. Redaktor naczelna
W bieżącym numerze
znajdziecie relację z tego wydarzenia.
Polecam także materiał z pierwszego spotkania Rotarian
na motocyklach, a także informację o uroczystym przekazaniu specjalistycznego skanera dla Biblioteki Naukowej
Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie. Jak zawsze
znajdziecie wiele aktualności z Klubów Rotary, Rotaract
i Interact, w tym m.in. relację z charytatywnego pokazu
Fash’n’act II, jaki odbył się w Szczecinie na rzecz 18-letniej Gabrysi chorującej na ostrą białaczkę szpikową.
Życzę miłej lektury i nieustająco namawiam do pisania
o tym co się u Was dzieje na adres: redakcja@rotary.
org.pl
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AKTUALNOŚCI
39. Słownik skrótów
39. Kalendarium wydarzeń
39. Witamy w rodzinie Rotary
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Szkocja
Stany
Zjednoczone
Włochy

Singapur

Brad Webber

Brazylia

Dookoła świata

Ponad 70% brazylijskich
dzieci i nastolatków
korzystało z sieci
społecznościowych
w 2015 roku.

Stany Zjednoczone

Brazylia

Szkocja

„Ponad 300 „golfistów”,
wyposażonych w kije
golfowe, hokejowe, rakiety
tenisowe oraz wszystko co
jest w stanie wprawić w ruch
piłkę tenisową, stawiło
czoło temperaturze blisko
- 10 °C na zamarzniętym
jeziorze, aby zebrać ok.
24,000 dolarów, na lokalny
bank żywności” - mówi
Ken Galloway z Rotary
Club of White Bear Lake
w stanie Minnesota, który
zorganizował 18-dołkowy
turniej Bear’ly Open
i potańcówkę dla okolicznych
mieszkańców. Bank żywności
pomaga ok. 600 rodzinom
miesięcznie. Lutowy konkurs,
obecnie będący częścią
Zimowego Karnawału
św. Pawła, przekroczył
oczekiwania co do dochodów
i frekwencji, ponieważ Klub
wykorzystał zainteresowanie
Super Bowl (finałem
mistrzostw w futbolu
amerykańskim), który
odbywał się następnego dnia
w pobliskim Minneapolis.

Kiedy lokalne centrum
sztuki poprosiło o pomoc
finansową, która pozwoliłaby
na organizowanie szkoleń
fotograficznych i filmowych
dla ubogich nastolatków,
Rotary Club of Tatuí-Cidade
Ternura odpowiedział na
tę prośbę, wyposażając
studio w kamery, sprzęt
oświetleniowy i komputery.
Centrum Sztuki, otwarte
w marcu 2018 roku oczekuje,
że co roku „ponad setka
młodych ludzi będzie
szkolonych na nowy,
dynamiczny i obiecujący rynek
pracy” - mówi Carlos Orlando
Mendes Filho, Prezydent
Klubu z siedzibą w São
Paulo. Projekt o wartości
7 000 dolarów został
sfinansowany z przychodów
Klubu z wydarzenia pod
nazwą „Włoska noc”, dotacji
Dystryktu 4620 i darowizny
członkini Interact, która
przekazała pieniądze,
otrzymane podczas
quinceañera* - uroczystości
z okazji swoich piętnastych
urodzin.

W 2006 roku Rotary Club
of Whitburn zaczął zbierać
używane okulary do
ponownego użycia w Afryce,
głównie poprzez skrzynki
umieszczone przy aptekach.
„Jedenaście lat później Klub
zebrał 30-tysięczną parę
okularów” - mówi członek
Klubu Jonathan Moore.
We wrześniu kamieniem
milowym stała się paczka
dostarczona do brytyjskiej
instytucji charytatywnej
„Vision Aid Overseas”.
„Jest to instytucja która
poprawia dostęp do opieki
okulistycznej w krajach
rozwijających się” - mówi
Moore - „oprócz pomagania
ludziom w potrzebie, jest to
także korzyść dla środowiska,
bo przecież rozkładanie się
okularów na składowisku
odpadów trwa bardzo długo”.

*tradycyjna huczna uroczystość odbywająca się z okazji piętnastych urodzin dziewczyny,
obchodzona w części krajów latynoamerykańskich oraz wśród Latynosów w USA.
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Uczestnicy biegu w Singapurze

Włochy

Singapur

W listopadzie 2017 roku
Rotary Club of AcerraCasalnuovo „Aniello
Montano” w Neapolu
rozpoczął kampanię na rzecz
powstrzymania przemocy
wobec kobiet. Członkowie
Klubu - w tym Letizia Servillo,
psycholog i psychoterapeuta
- przygotowali spotkania
pod hasłem „Non Siamo
Sole” (Nie jesteśmy same)
w czterech szkołach. Sesje
obejmowały spektakle
teatralne, seminaria,
edukację rówieśniczą
i konferencje - wszystkie
zaprojektowane w celu
zmiany postaw i zachowań.
Podczas jednej z sesji
uczniowie szkół średnich
przeczytali na scenie
monologi z „Ferite a Morte”
(Zranione na Śmierć), sztuki
o kobietach, które zostały
zabite z rąk mężów lub
partnerów. Wynikająca z tego
dyskusja, jak twierdzi Servillo,
pokazała zdolność młodych
ludzi do zajęcia się trudnym
tematem.

Klub Rotaract
z Singapurskiego
Uniwersytetu Technologii
i Designu, zorganizował
bieg na pięć tysięcy
metrów, w którym wzięło
udział 250 uczestników,
głównie studentów,
profesorów i pracowników
Uniwersytetu. Biegacze
pobiegli wzdłuż ulic
w okolicy kampusu,
gromadząc 5 000 dolarów
na niepełnosprawnych
sportowców w mieście
i województwie. „Dochody
zostały przeznaczone na
treningi dla uczestników
Olimpiad Specjalnych
na Światowe Igrzyska
Olimpijskie w 2019 roku
w Abu Zabi (Zjednoczone
Emiraty Arabskie)” - mówi
Jia Hui Choo, członek
Klubu i dyrektor wyścigu. „Staramy się zachęcać naszą
społeczność uniwersytecką
i społeczeństwo do
prowadzenia bardziej
aktywnego stylu życia
i zwiększania świadomości
o problemach,
z jakimi borykają się
niepełnosprawni sportowcy

oraz roli, jaką społeczeństwo
może odegrać, aby pomóc
im zrealizować swoje
marzenia” - mówi Choo. Klub
zachęca swoich członków
do zastosowania swoich
edukacyjnych zainteresowań
w projektach klubowych.
W bibliotece w Thanh
Phong w Wietnamie,
uczniowie wykorzystali
swoje umiejętności
w zakresie projektowania
wnętrz, aby zainstalować
system solarny zasilający
oświetlenie i wentylatory.
W ramach innego projektu,
zwanego LeggoLaos, ok.
20 Rotaractorów odbyło
od 2015 r. wycieczki do
szkoły w stolicy Laosu,
Vientiane, aby realizować
małe projekty budowlane,
prowadzić lekcje i grać
z dziećmi w wieku szkolnym.
Rotaractorzy wiele nauczyli
się także od tamtejszych
studentów – np. jeden
z uczniów pokazał im jak
składać kwiat origami.

4,9 miliona
sportowców uczestniczy
w programach
Olimpiad Specjalnych
w 172 krajach.
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Konwencja w Toronto była także szczególnie ważna dla polskiego
Dystryktu 2231 ponieważ PDG Piotr Wygnańczuk właśnie tutaj
rozpoczął swoją kadencję jako Dyrektor Rotary International

Fot. Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

109 Konwencja Rotary In

| Dorota Wcisła,
RC Elbląg Centrum |

W dniach 23–27 czerwca 2018 roku
w Toronto odbyła się Konwencja
Rotary International. Na miejsce
wydarzenia przybyło 24 tysiące Rotarian ze 175 krajów świata.

C

oroczna Konwencja to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu rotariańskim. Zawsze bierze
w niej udział wielu Rotarian. Wśród
znamienitych gości byli m.in. Laura
Bush była pierwsza dama USA, Helen
Clark premier Nowej Zelandii, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dyrektor
generalny WHO, Jej wysokość księżniczka Anna, Caryl M. Stern Prezydent
Unicef w USA a także premier Kanady
Justin Trudeau.
W uznaniu wysiłków podejmowanych
przez rząd kanadyjski w celu eliminacji
polio premier Justin Trudeau otrzymał
od Rotary specjalną nagrodę Polio Eradication Champion Award. Odznaczenie
to przyznawane jest od 1995 roku. Premier Trudeau jest trzecim kanadyjskim
premierem, który otrzymał tę nagrodę,
dołączając do premierów: Jean Chrétien
i Stephena Harpera. W przeszłości Polio Eradication Champion Award zostali
uhonorowani także: premier Japonii Shinzo Abe, kanclerz Niemiec - Angela
Merkel, premier Luksemburga - Xavier
Bettel, prezydent Nigerii - Muhammadu
Buhari, europejski komisarz ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju - Ne-
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Naszego przedstawiciela wspierała kilkunastoosobowa delegacja z Polski

vin Mimica oraz były Sekretarz Generalny ONZ - Ban Ki-moon.
Kanada była mistrzem w walce z polio
od 1986 roku, kiedy to stała się pierwszym rządem, który oficjalnie finansował globalne szczepienia polio. Przekazała ponad 750 milionów dolarów na
wsparcie świata bez polio, w tym 100
milionów dolarów na globalną eradykację w 2017 roku.
Eliminacja polio jest najwyższym priorytetem Rotary od 1985 roku. W 1988
r. Rotary stała się wiodącym partnerem
w inicjatywie Global Polio Eradication
Initiative, wraz ze Światową Organizacją
Zdrowia, UNICEF, amerykańskimi Centrami ds. Kontroli i Prewencji Chorób,
a później Fundacją Billa & Melindy Gates.
Od rozpoczęcia inicjatywy częstotliwość
występowania polio spadła o ponad 99,9
procent, z około 350 000 przypadków
w 1988 r. do zaledwie 22 potwierdzonych
przypadków w dwóch krajach w 2017 r.

Konwencja w Toronto była także szczególnie ważna dla polskiego Dystryktu
2231 ponieważ PDG Piotr Wygnańczuk
właśnie tutaj rozpoczął swoją kadencję
jako Dyrektor Rotary International. Naszego przedstawiciela wspierała kilkunastoosobowa delegacja z Polski.
Podczas Konwencji Rotarianie mieli
możliwość wysłuchania urzekających
przemówień, wzięcia udziału w sesjach warsztatowych, panelach dyskusyjnych, ale także poznania projektów
i służby innych klubów w Domu Przyjaźni (House of Friendship) podczas
spotkań i rozmów z Rotarianami z całego świata.
Była to już czwarta Konwencja w której
uczestniczyłam. Każda z nich była doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy,
wspaniałych spotkań i nawiązania rotariańskich przyjaźni na całym świecie.
Kolejna Konwencja już za rok, tym razem w Hamburgu.
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ternational Toronto 2018
Refleksje uczestników Konwencji
Rotary International w Toronto

PDG Piotr Wygnańczuk

RC Gdynia – członek Zarządu
Rotary International
Dla mnie Konwencja w Toronto miała
wyjątkowe znaczenie, nie tylko dlatego, że po raz pierwszy miałem zaszczyt
być przedstawionym przed tak szerokim forum jako członek Zarządu Rotary International. Również dlatego,
że przy okazji Konwencji odbywały się
posiedzenia Zarządu i Komitetów RI,
a także wiele innych wydarzeń, więc
na brak obowiązków nie narzekałem.
Sama Konwencja jeszcze raz potwierdziła we mnie wrażenie, że jest to piękne święto Rotarian z całego świata,
a lista mówców była naprawdę imponująca. Uważam, że każdy z nas powinien choć raz w życiu uczestniczyć
w Konwencji, aby przekonać się o sile
Rotary na świecie. Najbliższa okazja
to Konwencja w Hamburgu, zachęcam
gorąco do wzięcia w niej udziału.

PDG Barbara Pawlisz
RC Sopot International
– Asystent Koordynatora
Regionalnego strefy 16

Podczas Konwencji Rotary w Toronto najbardziej cieszyły mnie polskie
akcenty. Było to przedstawienie na
scenie głównej naszego RI Dyrektora
PDG Piotra Wygnańczuka, który rozpoczyna swoją dwuletnią służbę w zarządzie RI oraz uroczyste przekazanie
obowiązków Prezydenta Międzykrajowych Komitetów (ICC) przez PDG Andrzeja Ludka po dwuletniej kadencji.
Niewątpliwą zaletą Toronto była organizacja Konwencji w samym centrum miasta, gdzie mogliśmy dotrzeć
pieszo lub publicznym transportem.
Okazując rejestrację można było dojechać nawet nad wodospad Niagara
bez dodatkowego biletu.  

Anna Roszewska Szatkowska,
RC Bydgoszcz Stare Miasto
Dla mnie niesamowitym wrażeniem był fakt, że bardzo wiele osób związanych
z Wymianą Młodzieży witało mnie i Kubę w Toronto z otwartymi ramionami
gratulując zorganizowania w Polsce wspaniałej Konferencji EEMA. Jestem także
bardzo dumna z naszego PDG Piotra Wygnańczuka. Podczas Konwencji spotkałam się z Past Prezydentem RI Frankiem Devlyn’em, w którego firmie byłam na
praktykach. Cieszę się że mogłam mu podziękować za wkład w mój rozwój.

PDG Andrzej Ludek

RC Warszawa City
– Past Prezydent Światowy ICC
Była to dopiero 14. Konwencja, w której brałem udział. Zarówno ta, jak i poprzednie w Atlancie i Seulu przebiegały
pod znakiem ICC. W tym roku podczas
Konwencji udało się zorganizować
konferencję skierowaną głównie do liderów Rotary z Kanady i USA. Wzięło
w niej udział ponad 70 Rotarian. Dla
mnie było to podsumowanie dwóch
lat służby jako Prezydenta światowego ICC. W Konferencji wziął udział
Past Prezydent RI Ian Riseley, który
swoim wystąpieniem potwierdził jak
wielką rolę w świecie Rotary pełnią
dzisiaj Komitety Międzykrajowe. Po
konferencji odbyła się uroczysta kolacja z udziałem Konsulów Generalnych
Japonii, Francji i Salwadoru. Miałem
okazję podziękować mojemu zespołowi za pracę w ciągu ostatnich dwóch
lat, w tym Alexowi Kartselowi, który
pełnił funkcję Service Menadżera ICC.
Symbolicznie przekazałem urząd Prezydenta mojemu następcy - Ovidiu
Cos. Miłym akcentem był udział w tym
wydarzeniu Rotarian z Polski: PDG
Basi Pawlisz, Doroty Wcisła i Marka
Krawczyńskiego.
Pozostałe dni upłynęły na spotkaniach
na stoisku EC ICC oraz wydarzeniach
samej Konwencji. Toronto jest wyjątkowo pięknym miastem, ale nie starczyło mi czasu na zwiedzanie.
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Refleksje
uczestników
Konwencji
Rotary International
w Toronto

Janusz Nowastowski

RC Bydgoszcz Stare Miasto –
Przewodniczący Komitetu ds.
Zakładania Nowych Klubów

Mark Krawczyński

RC Warszawa City, Asystent
Regionalnego Koordynatora ds.
Public Relations strefy 16
Podczas pobytu w Toronto uczestniczyłem w wielu wydarzeniach Konwencji m.in. konferencjach Peacebuilidng
oraz ICC. Największe wrażenie wywarła na mnie wspaniała różnorodność międzynarodowych prezentacji
podczas Opening i Closing Ceremonies
oraz 4 General Sessions, które odbywały się każdego dnia na olbrzymiej
zadaszonej arenie Air Canada Centre.
Polscy Rotarianie byli bardzo „widoczni” na Konwencji w Toronto. Brali
aktywny udział w wielu spotkaniach,
workshopach i Breakout Sessions oraz
wydarzeniach związanych z 50-leciem
światowego Rotaractu. Na workshopie
na temat „Corporate Social Responsibility” nasz kolega Matthieu Bondu
zaimponował zebranym swoją wiedzą. Pierwszy RI Dyrektor z Polski,
Piotr Wygnańczuk jest już teraz znany
przez wielu liderów RI i wzmacnia wizerunek naszego Dystryktu. Podobnie
praca Inter Country Committees pod
przewodnictwem Andrzeja Ludka też
przekonuje ludzi, że nasz kraj jest bardzo kreatywny w tworzeniu nowych
możliwości w rotariańskiej współpracy międzynarodowej. To wszystko bardzo mnie cieszy, bo powoduje wzmacnianie naszego wizerunku.
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Konwencja w Toronto była moją drugą. Dwa lata temu byłem także w Seulu.
Każda Konwencja to szczególe przeżycie
- lubię tam przebywać – jestem w centrum „dobrej energii” z całego świata.
Tysiące życzliwych, uśmiechniętych ludzi, jakby ciągle czekających na Twój
gest przyjaźni i pragnących na niego natychmiast odpowiedzieć. W Toronto był
także czas na zwiedzanie: wjechałem na
CN Tower, odwiedziłem Ripley’s Aquarium i zamek Casa Loma. Największą
atrakcją była wycieczka nad wodospad
Niagara. W każdej sekundzie przelewają się tam z hukiem ponad dwa miliony
litrów wody. Z pokładu katamaranu
zobaczyliśmy rozległe wody Niagary
z niesamowitej perspektywy. Taka podróż to uczta dla zmysłów – piękne widoki, przerażający huk spadającej wody
i chłodna mgiełka owiewająca policzki
to coś więcej niż tylko zwiedzanie. Wspomnienia z każdej Konwencji bezcenne!

Jakub Szatkowski

Prezydent RC Bydgoszcz Stare
Miasto
Konwencja to spektakularne wydarzenie, które pokazuje przede wszystkim
skalę dobra czynionego przez Rotarian. Dzięki niej stajemy się częścią rotariańskiego świata nie tylko poprzez
przynależność do konkretnego logo, ale
przede wszystkim dzięki przyjaźniom
zawieranym na całym świecie. Cieszę
się z uznania jakie polscy Rotarianie
i Rotaractorzy zdobyli dzięki EEMA
i EUCO, a w szczególności z roli jaką
PDG Piotr Wygnańczuk odegrał i odegra w historii polskiego Rotary.

Matthieu Bondu
RC Warszawa City

Alex Kartsel, RC Warszawa City
Konwencja to niezwykłe miejsce. Ta
w Toronto była naprawdę wyjątkowa
- świetnie zorganizowana, z tysiącami
uśmiechniętych i chętnych do pomocy
Rotarian. Dla mnie obecność na Konwencji jest zawsze budująca, przypominająca o tym, jak ważne jest to co
robimy i jak bardzo istotne jest wspieranie innych.

Konwencja w Toronto pozwoliła mi
odkryć to wspaniałe miasto, z niesamowitą różnorodnością pod względem
kulturowym i etnograficznym. Rotarianie i Rotaractorzy których spotykałem okazali się być dużą inspiracją
i nasze rozmowy dały nam wiele pomysłów i rozwiązań. Nie mogę niestety powiedzieć tego samego o warsztatach…
Rotarianie to grupa wspaniałych jednostek, ale struktury w których się poruszamy czasem blokują ten potencjał.
Może czas zastanowić się nad nowymi
narzędziami do komunikacji i prowadzenia projektów i pokazać na co jeszcze nas stać.
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Odliczanie do Konwencji
Kiedy zastanawiamy się nad wyjazdem
do Niemiec, od razu przychodzą nam
na myśl pewne skojarzenia: Oktoberfest
w Monachium, zapierające dech w piersiach Alpy, czy romantyczny szlak średniowiecznych miast.
Rotarianie, którzy będą mieli okazję
uczestniczyć w Konwencji Rotary International w 2019 roku, odbywającej
się między 1 a 5 czerwca w Hamburgu,
odkryją równie urzekającą część tego
kraju.
Będąc siedzibą drugiego co do wielkości
portu w Europie, Hamburg znany jest
z kosmopolitycznych poglądów. Miasto
posiada wystarczającą liczbę kanałów
i mostów, by rywalizować z Amsterdamem, dwa zachęcające jeziora w sercu
miasta i łatwy dostęp do pobliskich ciągnących się kilometrami plaż.
Prawdopodobnie nie napotkacie żadnych tradycyjnie ubranych tancerzy
Polki, ale możecie odwiedzić światowej
klasy salę koncertową; możecie nie znaleźć Sznycla Wiedeńskiego w menu, za
to uświadczycie świeże i liczne owoce
morza, a wszelkie myśli o zamkach nad
Renem rozpłyną się we mgle, gdy zobaczycie olbrzymie statki pływające po
Łabie.
Oczywiście niektóre stereotypy na temat
Niemiec są prawdziwe, nawet w Hamburgu. System transportu publicznego
jest wydajny, czysty i łatwy w nawigacji.
Uczestnicy Konwencji przekonają się jak
łatwo można podróżować w ten sposób
dzięki przepustkom przeznaczonym dla
wszelkiego rodzaju środków transportu,
jakie będą dołączone do rejestracji.

Zakupy i kawiarnie
W ciągu ostatnich 15 lat na terenie całego Hamburga powstały nowe kawiarnie
i modne sklepy. Podczas udziału w Konwencji Rotary, koniecznie poświęćcie
trochę czasu, aby zobaczyć co miasto ma
do zaoferowania.

W Hamburgu warto odwiedzić
kawiarnie z pięknymi widokami

W słoneczny dzień, zacznijcie od śniadania nad brzegiem jeziora Alster na
pokładzie AlsterCliff, kawiarni z pięknymi widokami. Doświadczcie smaku
wybrzeża, jedząc jajecznicę na ciemnym
chlebie żytnim, pokrytym drobnymi
krewetkami.
Można się stąd przejść do dzielnicy Pöseldorf, znanej z przytulnych restauracji, galerii sztuki, sklepów z antykami
i butikami z najwyższej półki. Dodatkowo warta uwagi jest podróż statkiem
parowym, który co godzinę wypływa
z Fährdamm do Jungfernstieg - historycznego bulwaru nad jeziorem w samym sercu miasta.
Na Jungfernstieg i przyległych ulicach
można odetchnąć i zjeść przekąskę
w jednej z licznych kawiarni. Znajdziecie tu sklepy międzynarodowe, takie jak
Apple, Hermès i Gucci, a także firmy
rodzinne, takie jak Chocolaterie Leysieffer. Wejdźcie na chwilę do Steiff –
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Niemcy jakich nie znacie

sklepu z pluszowymi misiami, w tradycyjnym ceglanym centrum handlowym
o nazwie Levantehaus i przejdźcie się
przez stylowy Europa Passage, zaprojektowany przez znanego architekta
Hadi Teherani.
Jeśli szukacie alternatywnej mody
i designu, wybierzcie się do Karolinenviertel, tętniącej życiem artystycznej
dzielnicy ze studiami i sklepami prowadzonymi przez młodych, lokalnych projektantów. W cukierni Gretchens Villa
skosztujcie Gundula Miethke - sernika
w stylu niemieckim.

Zarejestruj się już dzisiaj na Konwencję Rotary International 2019 w Hamburgu na stronie:

riconvention.org
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Esther i Barry pod schodami
królowej (Queen’s Staircase),
które zostały wyrzeźbione
przez niewolników z litej skały
w latach 90-tych XVIII wieku

Od lewej: Rassin cieszy się czasem spędzanym
na wodzie ze swoimi przyjaciółmi Wade
Christie (w środku) i Felixem Stubbsem

Fot. Alyce Henson
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Mów mi Barry
| Diana Schoberg
Fot. Alyce Henson |
Nowy prezydent Rotary, Barry
Rassin znajduje idealną równowagę między serdecznością z Bahamów a zdecydowanym przywództwem.

K

ilka kilometrów od linii brzegowej Nassau, Barry Rassin, Prezydent Rotary International na lata
2018-19, balansuje na dziobie podskakującej łodzi Rat Bat. Nie ma tutaj żadnych wielkich statków rejsowych, żadnych hałaśliwych skuterów wodnych,
tylko przypadkowo przyjemnie płynąca
łódka i dźwięk wody uderzającej o kadłub. W turkusowym morzu poniżej, gigantyczne żółwie suną po dnie oceanu.
„Dla mnie - mówi Rassin - morze to
wolność, to spokój. Kiedy jestem na
wodzie, wszystko znika. Czujesz, że
jesteś jednością ze światem i nic nie
może pójść źle.”

Kilka minut temu była mżawka, ale teraz
słabe grudniowe słońce walczy aby wyjrzeć zza chmur. Bat Rat zakołysała się
nagle w ślad za przepływającym statkiem.
Niewzruszony Rassin stoi idealnie wyprostowany, patrząc w kierunku błękitnego
nieba unoszącego się na horyzoncie.

„

Morze to wolność, to
spokój. Kiedy jestem
na wodzie, wszystko
znika. Czujesz, że jesteś
jednością ze światem
i nic nie może pójść źle.

”

Późnym popołudniem 12 stycznia 2010
r. Rassin i jego żona, Esther byli w domu
w Nassau, stolicy Bahamów, kiedy trzęsienie ziemi o sile 7,0 stopni w skali
Richtera, wstrząsnęło Haiti, w odle-

głości 550 mil od nich. Wkrótce potem
Rassin dostał telefon od Errol’a Alberga
na Jamajce. W tym czasie Alberga był
Gubernatorem Dystryktu 7020, który obejmuje Bahamy, Jamajkę i Haiti,
a także kilka innych wyspiarskich narodów w Indiach Zachodnich.
Alberga powiedział Rassin’owi, Past
Gubernatorowi Dystryktu i prezesowi
znanego Doctors Hospital w Nassau
o trzęsieniu ziemi i poprosił go o poprowadzenie akcji ratunkowej Rotary. Rassin spędził resztę wieczoru spacerując
po swoim salonie, dzwoniąc do innych
przewodniczących Rotary w regionie.
W rogu pokoju telewizja pokazywała
obrazy Haiti w ruinie, a w dolnej części
ekranu przewijało się ostrzeżenie, które
przykuło uwagę Rassin’a: tsunami może
dotrzeć na Bahamów, z sejsmiczną falą
morską, tak groźną, że ma potencjał do
zmycia całego kraju.
Rassin i jego żona wyszli na balkon
na drugim piętrze i czekali. „W nocy,
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jeśli spoglądasz w stronę oceanu, widzisz tylko światła, rozciągające się aż
do krawędzi wody, a potem wszystko
staje się czarne” - przypomniał Rassin
w mocnym przemówieniu wygłoszonym
w styczniu na Międzynarodowym Zgromadzeniu w San Diego.

Nigdy nie byłem
dobrym studentem.
Nauczyciele zawsze
powtarzali, że nigdy się
nie przykładałem.

”

„Spojrzałem tam, gdzie kończyły się światła i zaczęła się czerń. Czekałem, aż czerń
zbliży się do nas i pochłonie światła.”

Stworzył 132-stronicowy arkusz kalkulacyjny, aby śledzić każdy szczegół: ile
pieniędzy było dostępnych, ile wydano,
który Klub Rotary był odpowiedzialny
za jaką inicjatywę.
„Na konferencji w regionie, rok po trzęsieniu ziemi, Barry omówił każdy dolar
przeznaczony na poszczególne projekty” – mówił Lindsey Cancino, Past
Prezydent Rotary Club of East Nassau,
Klubu Rassina. - „Wszystko zgadzało
się co do grosza, ze środkami koncie
przekazywanymi po katastrofie. Byłem
zafascynowany.”
Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi Rassin pracował z Claud’em Suren’ą, haitańskim lekarzem i Rotarianinem,
który zamienił swój dom poza Port-au
-Prince na prowizoryczne schronienie
i szpital. Tam Surena zapewnił opiekę
ponad 100 przesiedleńcom. Gdzie indziej na wyspie dziesiątki tysięcy osób
zginęło i dziesiątki tysięcy zostało rannych. W nocnych rozmowach z Rassin’em i jego zespołem, Surena, który
na żądanie René Préval, a następnie
prezydenta Haiti, nadzorował później
odzyskanie prywatnych i publicznych
sektorów zdrowia w tym kraju, wyszczególniał leki i inne zapasy, których pilnie
potrzebował. Następnie każdego ranka
z Nassau startował prywatny samolot,
pełen niezbędnych towarów.
Rassin zdecydował się dołączyć do jednego z lotów. Podczas czterogodzinnej
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Gra w golfa jest jedną
z ulubionych rozrywek Rassin’a

Fot. Alyce Henson

Na szczęście tsunami nie pojawiło się,
a Rassin wrócił do pracy. W ciągu następnych kilku dni i tygodni, podobnie
jak Richard McCombe, inny Past Gubernator Dystryktu, który odpowiadał
za codzienną korespondencję w Rotary,
Rassin koordynował długofalowe wysiłki na rzecz odbudowy, finansowane
z darowizn od Rotarian na całym świecie wpłacanych do Fundacji Rotary.

działaniami wojennymi. Na obszarze
Oakes i Windsor Field w Nassau odbywały się szkolenia lotnicze dla przyszłych pilotów RAF, by powrócili następnie do walk nad Europę.

podróży, lecąc nisko nad oceanem, patrzył na bezkresny błękit nieba i lazurowe morze usiane zielonymi tropikalnymi wyspami. „Wyglądało to jak raj”,
powiedział Rassin w swojej mowie.
„A potem dotarliśmy na Haiti.”
Na dole widział zniekształcone drogi,
zawalone domy i całe osiedla zamienione w gruzy. Nie mogąc wylądować
w Port-au-Prince, samolot wylądował
na trawiastym pasie poza stolicą. Po
rozładowaniu ładunku ruszył z powrotem. „W kilka minut znaleźliśmy
się nad wodą” - przypomniał Rassin
w swoim przemówieniu - „Patrząc na
ten sam wspaniały widok. Haiti zniknęło za nami, Bahamy były przed nami
a my byliśmy pomiędzy. Spoglądając
w dół na tę wodę, na horyzont, zdałem
sobie sprawę z tego, że nie ma linii,
żadnej granicy między tamtym, a tym,
nimi, a nami, pomiędzy cierpieniem,
którego uniknęliśmy, a tymi, którym
się to nie udało. Równie dobrze mogły
to być Bahamy. Równie dobrze mogliśmy to być my.”
Barry Rassin zawsze uważał, że powinien pójść na medycynę. To było jego
dziedzictwo. Jego ojciec, Meyer, znany
ze swojej szorstkości chirurg ortopeda,
przybył na Bahamy z Anglii podczas II
wojny światowej, aby nadzorować opiekę medyczną oddziałów Royal Air Force. Z wyjątkiem niewielkiej aktywności
łodzi podwodnych, Bahamy były poza

Ponieważ więc nie musiał się bardzo
zajmować medycyną wojskową, dr
Rassin spędził wiele czasu służąc lokalnym mieszkańcom, włączając w to
leczenie ludzi chorych na trąd, którzy
zostali wyizolowani ze społeczeństwa.
Ta praca zaskarbiła mu sympatię ludzi.
Po wojnie wrócił do Anglii, ale w 1947
roku, kilka tygodni po urodzeniu syna,
Barry’ego, tata Rassin wrócił z rodziną
do Nassau, aby pracować w rządowym
szpitalu. W 1955 roku on i jego żona
Rosetta, pielęgniarka chirurgii, otworzyli Rassin Hospital, aby lepiej służyć
swoim pacjentom.
Barry miał 10 lat, gdy jego ojciec pierwszy raz pokazał mu cesarskie cięcie.
(„Byłem przerażony”- mówi dzisiaj). To
było wprowadzenie do rodzinnego zawodu. Jego starszy brat, David, zrobił
doktorat, specjalizując się w farmakologii i poświęcił się badaniu właściwości
mleka kobiecego.
Jeśli chodzi o Barry’ego, zapisał się na
kurs przygotowawczy na medycynę na
Long Island University poza Nowym
Jorkiem i po dwóch latach odszedł. „Nie
wiem, czy to było dla mnie zbyt trudne,
czy po prostu nie byłem zainteresowany” - wyjaśnia. „Nigdy nie byłem dobrym
studentem. Nauczyciele zawsze powtarzali, że nigdy się nie przykładałem.”
Rassin wrócił do Nassau i pracował
w służbie cywilnej w British Colonial
Hotel. Zaczął od recepcji - „To nie byłem ja” - ale wkrótce został przeniesiony na mikrofilmowanie i dostarczanie
materiałów biurowych. Po roku Rassin zdał sobie sprawę, że musi podjąć
decyzję: mógł spędzić resztę swojego
życia pracując w hotelu i mieszkać

Barry z Rotarianami przy kolejnej akcji pomocowej

w domu z rodzicami, albo wrócić do
szkoły.
W 1967 roku przeniósł się do Miami,
zapisał do college’u i chodził na zajęcia, które wydawały mu się atrakcyjne.
Chciał sprawdzić, co mu najbardziej
pasuje. „Dwa dni w księgowości i powiedziałem: „To ja” - wspomina. „To było
takie proste. To przyszło do mnie.”
Przeszedł na program biznesowy, poprawił swoje oceny i przeniósł na University of Miami, gdzie uzyskał dyplom
z rachunkowości - z wyróżnieniem. Później otrzymał tytuł MBA w dziedzinie
zdrowia i administracji szpitala na University of Florida.
Po wielu dobrze prosperujących dziesięcioleciach na Bahamach Rassin Hospital chylił się ku upadkowi. Po odzyskaniu przez Bahamy niepodległości w 1973
r. wielu brytyjskich emigrantów, w tym
wielu pacjentów Szpitala, opuściło kraj.
To wtedy Rassin, z kilkuletnim doświadczeniem pracy w administracji służby
zdrowia (głównie w Miami’s Mount Sinai Medical Center), wrócił do Nassau
po raz kolejny, ze swoją pierwszą żoną
i dziećmi, Pascale, Michele i Anthony’m.
Jego celem było sprowadzenie do kraju
wszystkiego co najlepsze w nowoczesnej
medycynie i planował to zrobić w przekształconym Rassin Hospital.
Charles Diggiss, dziś prezes Doctors

„

Przyjaciele, których
zyskał dzięki Rotary
umocnili jego dążenie
do tego by wytrwać.
To dało mi wsparcie
ze strony obywateli
Bahamów, którzy
mówili, że naprawdę
jest taka potrzeba.

Fot. Alyce Henson
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wytrwać. - „To dało mi wsparcie ze strony mieszkańców Bahamów, którzy mówili, że naprawdę jest taka potrzeba”.

”

Hospital (pod tą nazwą odnowiono
placówkę) w latach 80. XX w. zajmował się zmianami w izbie przyjęć, kiedy był rezydentem chirurgii w szpitalu
publicznym. „Barry prowadził szpital,
który znajdował się jedną przecznicę od
publicznego szpitala” - mówi Diggiss.
„Miał odwagę wziąć to na siebie.
Nie było obietnicy sukcesu, ale domniemanie, że to będzie frustrujące i zapewnienie, że lekarze będą sceptyczni.”

Patrząc wstecz, Rassin opowiada o wyzwaniach, przed którymi stanął: „To była
walka z moimi rodzicami. To była walka
z lekarzami. To była walka z moją żoną.
Cały ten nacisk spowodował koniec mojego pierwszego małżeństwa” - mówi.
Ale przyjaciele, których zyskał dzięki
Rotary umocnili jego dążenie do tego by

Kilka lat wcześniej, kiedy Rassin pracował dla American Medicorp w Hollywood na Florydzie, lekarz poprosił go
o dołączenie do Rotary. Rassin odmówił.
„Według mnie miał co najmniej 70 lat” wyjaśnia. „Ja miałem 30. Ludzie mówią,
że nowi członkowie nie pojawiają się,
ponieważ ich nie zapraszamy. Nie chodzi o zaproszenie. Ja byłem zaproszony,
jednak nie chciałem się przyłączyć.”
Zmienił zdanie na temat Rotary kiedy
przeprowadził się do Nassau i poznał
Johna Robertsona podczas zbiórki pieniędzy dla Klubu East Nassau. Robertson pomagał, a córki Rassina, Pascale
i Michele, brały w niej udział. Mężczyźni rozmawiali i pod koniec rozmowy
Rassin przyjął zaproszenie Roberta na
lunch w Rotary. Siedem lat później,
w 1987 r. był Prezydentem Klubu. Michele, pierwsza kobieta w Klubie, przejęła stery w 2009 roku.
Kariera Rassin’a w szeregach Rotary
zbiegła się z kulminacją jego planu przekształcenia Rassin Hospital. W 1986 r.
pracował z konsorcjum lekarzy, by kupić szpital od Meyera Rassina i stworzyć
nowy – Doctors Hospital. W 1993 roku,
pod kierownictwem Rassina, zakończyła
się warta 8,5 miliona dolarów rozbudowa placówki, która dziś jest uważana za
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jeden z wiodących szpitali na Karaibach.
Gdy wszystko zaczęło się klarować, życie osobiste Rassina również się zmieniło, gdy spotkał, a w 1990 r. poślubił
Esther Knowles. Bankierka z sukcesami, Esther, zanurzyła się w rotariańskim życiu męża. Kiedy był Gubernatorem Dystryktu w latach 1991-92,
towarzyszyła mu w sześciomiesięcznej
podróży do każdego klubu w każdym
kraju w Dystrykcie.
Ich wzajemny szacunek i partnerstwo
są oczywiste, gdy widzimy ich razem.
„Esther zawsze sprowadza mnie na ziemię” - mówi Rassin. - „Kiedy tylko myśli, że moje ego wymyka się spod kontroli, upewnia się, że wraca na miejsce.
Po każdym przemówieniu, jeśli Esther
jest przy nim obecna, zawsze pytam ją
jak było. Ona jest jedyną, która wiem, że
powie mi prawdę.”
Rassin przeszedł na emeryturę jako prezes szpitala w 2016 r., choć nadal pełni
funkcję w Radzie Nadzorczej. Patrząc
wstecz, długa walka o spełnienie marzenia była tego warta. „W tym życiu musisz podejmować ryzyko” - podkreśla.
„Oto, co mamy tutaj zrobić: nie podążać
tą samą starą ścieżką, ale wyjąć maczetę, odciąć krzak i stworzyć nową. Ludzie
tutaj nie mieli dobrej opieki zdrowotnej.
Bardzo jej potrzebowali.”
„Jedną z najbardziej znaczących rzeczy w jego podróży jest obserwowanie
jak w pełni i całkowicie zaangażował
się w Doctors Hospital, jednocześnie
utrzymując swoją działalność w Rotary” - mówi Charles Sealy, który poznał
Rassina w Rotary i zastąpił go na stanowisku prezesa szpitala. „Zobaczenie, jak
ktoś może zachować równowagę między
obydwoma funkcjami, choć nie sądzę,
że słowo „równowaga” jest odpowiednie, ponieważ każdej z nich był oddany
całkowicie.”
W szpitalu, podobnie jak w Rotary,
ludzie postrzegają Rassina jako wizjonera i skupionego na detalach administratora. Podziwiają go również
jako cennego mentora. „Jest dobry
w rozpoznawaniu talentu przywódczego” - mówi Felix Stubbs, członek
zarządu w Doctors Hospital, przypisujący Rassinowi stworzenie szansy, która doprowadziła Stubbs’a do zostania
Gubernatorem Dystryktu 7020. „Kiedy
widzi, że ktoś ma zdolności, które jego
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„

Kiedy tylko myśli, że
moje ego wymyka
się spod kontroli,
upewnia się, że wraca
na miejsce. Po każdym
przemówieniu, jeśli
Estera przy nim była,
zawsze pytam ją, jak
było. Ona jest jedyną,
która wiem, że powie
mi prawdę.

”

zdaniem mogą być korzystne dla Rotary, upewnia się, że ta osoba zostanie
odpowiednio pokierowana. Dokładnie
to robił w Doctors Hospital. Rozpoznał
dobrych młodych przywódców i udoskonalał ich - a następnie mógł przejść
na emeryturę i poświęcić swój czas na
Rotary.”
Jak przystało na wyspiarską organizację, Rotary Club of East Nassau spotyka się w wyłożonym drewnianymi
panelami pokoju w klubie jachtowym.
Ściany przyozdabiają zdjęcia żaglówek.
Sir Durward Knowles, który do swojej
śmierci w lutym 2018 r. był najstarszym
żyjącym Olimpijczykiem na świecie
(brązowe i złote medale w żeglarstwie
odpowiednio w 1956 i 1964 roku) był
aktywnym członkiem Klubu.
Pod wieloma względami jest to idealny
XXI-wieczny Klub Rotary: sześćdziesiąt procent członków ma mniej niż 50
lat, a jeden jest jednocześnie Rotarianinem i Rotaractorem. Tak wiele kobiet
piastuje stanowiska kierownicze, że na
spotkaniu w październiku przez pierwsze pół godziny mężczyźnie nie udało
się dotrzeć do mównicy. Ważną sprawą
jest nagradzanie za frekwencję: Rassin
otrzymał nagrodę za 30 lat doskonałej frekwencji. Od czasu dołączenia do
Klubu w 1980 r. opuścił tylko jedno
spotkanie.
Chociaż Rotary stanowi centrum życia
Rassina od prawie 40 lat, nigdy nie było
jego celem, aby zostać Prezydentem Rotary International. Był nawet niechętny
wzięciu jego nazwiska pod uwagę. Ale,
jak wyjaśnia, „Bahamy i Karaiby nigdy
nie miały Prezydenta, a Rotarianie czu-

li, że powinienem podać moje nazwisko
i ich reprezentować. Zdałem sobie sprawę, że chcą czuć się częścią Rotary i byłem na pozycji, na której było to możliwe. Więc pomyślałem, że powinienem
zrobić to dla nich.”
Sam F. Owori, członek Rotary Club of
Kampala w Ugandzie, został nominowany w 2016 roku, na Prezydenta Rotary w latach 2018-19. Kiedy zmarł, po
niespodziewanych powikłaniach przy
operacji w lipcu 2017 r., Rassin został
wybrany, aby zająć jego miejsce.
Jednym z pierwszych ludzi, do których
zadzwonił Rassin był John Smarge, Past
Prezydent Rotary International z Florydy, który służył jako doradca Owori. Rassin poprosił Smarge’a, by został
również jego doradcą. „Jednym z jego
pierwszych zdań było:” Chcę, aby pamięć Sama była kontynuowana i chcę
abyś mi w tym pomógł „- wspomina
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z kobiet podbiegła i przytuliła go mocno. Ktoś inny uśmiechnął się i krzyknął:
„Dobrze wyglądasz, Barry!”

„

Klub East Nassau niedawno pomógł w sprzątaniu
centrum społecznościowego dla nastolatków z HIV/AIDS

Smarge. „Barry miał wyjątkowe kwalifikacje do pojawienia się w tym czasie.
Pozwolił, aby pamięć Sama nie zgasła.”
Smarge i Rassin znali się od dwóch dekad. Pochodzą z tej samej strefy Rotary
i służyli w tym samym czasie jako Gubernatorzy Dystryktu. Ściśle współpracowali ze sobą po trzęsieniu ziemi na
Haiti i byli dysponentami rachunków
Funduszu Pomocy Trzęsienia Ziemi
w Haiti, funduszu doradzającego darczyńcom, ustanowionego przez Fundację, który stworzył projekty o łącznej
wartości 6,5 miliona dolarów.
„Barry Rassin jest gwiazdą rocka na Haiti - nie ma innego sposobu, by to powiedzieć” - mówi Smarge. „Jest gwiazdą
rocka, ponieważ wszyscy tam wiedzą, co
zrobił dla tego kraju”.
„Rassin może być gwiazdą rocka Rotary i dumą Karaibów, ale unika by-

Fot. Alyce Henson

Nie z braku szacunku - po prostu zgodnie z polityką firmy.
Na początku lat 90-tych Rassin (czyli
Barry) poprosił wszystkich w szpitalu,
aby zwracali się do swoich kolegów po
imieniu. Wspomina - „jedna gospodyni podeszła do mnie i zapytała: Czy naprawdę mogę cię nazwać Barry? Powiedziałem, że może. Cóż, odpowiedziała,
po prostu będę mówić szeptem, bo nie
czuję się z tym dobrze.”
„Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie,” - ciągnie Rassin. - „Sprawujemy tylko inne funkcje. Akurat w tym
roku pełnię funkcję Prezydenta, ale
wszyscy Rotarianie pełnią funkcję Rotarian i ja też ją pełnię. Wszyscy jesteśmy w tej grze razem. Wszyscy musimy
współpracować bez względu na to, jakie
stanowisko zajmujemy.”

Sprawujemy tylko inne
funkcje. Akurat w tym
roku pełnię funkcję
Prezydenta, ale wszyscy
Rotarianie pełnią
funkcję Rotarian i ja też
ją pełnię.

”

cia w świetle reflektorów”- mówi jego
przyjaciel Felix Stubbs - „uważa się za
zwykłego faceta.” Kiedy prowadził Doctors Hospital, nie było niczym nadzwyczajnym, że wędrował po korytarzach
w krótkich spodenkach i klapkach. Kiedy odwiedził go ostatnio, tym razem elegancko ubrany, wszyscy - od personelu
w recepcji po lekarzy i pielęgniarki - zatrzymywali się, by się przywitać. Jedna

Bahamy słyną ze swoich pływających
świń (sprawdźcie w Google - to prawda), ale Barry i Esther Rassin żałują, że
inne stworzenia nie przyciągają większej uwagi. Ten kraj jest domem dla największej na świecie populacji hodowlanej flamingów karaibskich, gatunku
na który polowano, doprowadzając go
prawie do wyginięcia w połowie XX wieku. W Ardastra Gardens zoo i ośrodku
ochrony przyrody w Nassau, ptaki paradują po wybiegu w kółko kilka razy
dziennie, zatrzymując się na zdjęcia
z zachwyconymi gośćmi, którzy przysiadają na jednej nodze, aby naśladować
swoich nowych przyjaciół. Rassin przyjeżdżał tu jako dziecko i wielokrotnie
powracał ze swoimi dziećmi i wnukami.
To już ostatni pokaz tego dnia, a Barry
i Esther zostają później na sesji zdjęciowej obok flamingów. Już po wszystkim,
ściskają ręce z „sierżantem ptaków” menadżerem ogrodu, który jest także
Rotarianinem - kiedy Esther nagle sobie
coś przypomina: nie stanęli na jednej
nodze jak wszyscy inni. Wraz z mężem,
teraz dystyngowanym Prezydentem
Rotary wracają na wybieg. Skrzeczące, koralowe ptaki zbierają się wokół.
Barry i Esther, ufnie opierają się o siebie i unoszą jedną nogę nad ziemię. Ich
oczy się zamykają, nie mogą przestać się
śmiać i wygląda na to, że mogliby tam
pozostać, w tej doskonałej równowadze
na zawsze.
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lipca 2018 r. w Olsztynie w gościnnych progach Hotelu Willa Pallas
odbyła się inauguracyjna wizyta
nowego Gubernatora Dystryktu 2231
Łukasza Grochowskiego (RC WarszawaŻoliborz).
Gubernator odebrał łańcuch, symbol
służby rotariańskiej, z rąk PDG Piotra
Wygnańczuka (RC Gdynia), członka Zarządu Rotary International oraz Wojciecha Wrzecionkowskiego, Past Prezydenta RC Olsztyn i kandydata Klubu na
Gubernatora Dystryktu.
Olsztyn został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ nowy Gubernator jest
pierwszym w historii, który przeszedł
całą rotariańską ścieżkę od Rotaractu do
gubernatorstwa w Rotary. W czasach,
gdy pierwszym Gubernatorem polskiego
Dystryktu był Bohdan Kurowski z Olsztyna, Łukasz zarządzał Rotaractem. RC
Olsztyn jest największym w Polsce Klubem Rotary i rodzinnym Klubem śp.
Bohdana Kurowskiego.
Dużym zaskoczeniem dla Gubernatora
była pamiątka po Bohdanie Kurowskim,
jaką wręczył mu Ireneusz Iwański Przewodniczący Komitetu ds. Polio. Był to
obraz przedstawiający panoramę XIX
wiecznego Olsztyna, który pierwszy polski Gubernator po II wojnie światowej,

Fot. Magdalena Maria Bukowiecka

Pierwsza wizyta Gubernatora
5

Od lewej: Wojciech Wrzecionkowski, DG Łukasz Grochowski,
PDG Piotr Wygnańczuk

otrzymał w 1996 roku, na zakończenie
pierwszego polskiego PETS. Obraz został odkupiony od rodziny po jego śmierci i likwidacji domu w Olsztynie.
Podczas uroczystości zaprezentowano
montaż sygnału polskiego Rotary – minutowy fragment cantaty z tekstem Bohdana Kurowskiego.
Po uroczystości dystryktalnej odbyła
się uroczystość klubowego przekaza-

nia służby z rąk Prezydenta RC Olsztyn
Marka Ciesielskiego. Łańcuch nowo wybranemu Prezydentowi Klubu, Józefowi
Malgremowi wręczył Antonii Celmer,
najstarszy Past Prezydent Rotary Club
Olsztyn.
Wydarzenie było także wyśmienitą okazją do przyjęcia nowego członka RC Olsztyn, Marka Aniołkowskiego.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

Sprzęt rehabilitacyjny dla Kliniki Budzik
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Fot. z arch. RC Olsztyn

W

olsztyńskim Szpitalu Uniwersyteckim należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w dniu 5
lipca 2018 roku odbyła się uroczystość
przekazania na ręce prof. Ryszarda
Maksymowicza oraz dr Łukasza Grabarczyka, sprzętu rehabilitacyjnego dla
Kliniki „Budzik dla Dorosłych”.
Sprzęt o wartości 55 tys. zł ma służyć
osobom wybudzonym ze śpiączki w uzyskaniu sprawności fizycznej. W zasadzie
jego działanie jest bardzo podobne do
tego używanego przez kosmonautów
w stanie nieważkości. Urządzenia zostały zakupione dzięki wsparciu czterech
klubów z Warmii i Mazur – RC Olsztyn,
RC Giżycko, RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński oraz RC Olsztyn-Varmia –
podczas aukcji rotariańskiej na Balu,

Marek Ciesielski przekazuje
Klinice obraz Edwarda Dwurnika

który odbył się na Zamku w Rynie
w 2017 roku.
Klinika „Budzik dla Dorosłych” w Olsztynie powstała w grudniu 2016 z inicjatywy prof. Maksymowicza, Fundacji
„A Kogo” – Ewy Błyszczak i dra Łukasza
Grabarczyk. W Budziku pacjenci poddawani są kompleksowemu leczeniu

śpiączki polegającemu na wszczepianiu
komórek macierzystych, stymulatorów
i skoordynowaniu innych metod. Budzik ma już na swoim koncie – osiem
wybudzeń mimo, iż to zaledwie ośmiołóżkowy Oddział.
Past Prezydent RC Olsztyn Marek
Ciesielski przekazał także dla Kliniki
„Budzik dla Dorosłych” specjalnie namalowany obraz, autorstwa jednego
z najbardziej rozpoznawalnych polskich
malarzy współczesnych – Edwarda Dwurnika. Obraz zakupił i przekazał placówce sponsor – Pan Włodzimierz Midak.
Darczyńca przekazując obraz powiedział,
że byłby szczęśliwy gdyby trafił on na ponowną licytację by ponownie wesprzeć
Klinikę „Budzik dla Dorosłych”.
Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

W realizację projektu były zaangażowane kluby z Polski, Ukrainy, Włoch i Niemiec

Fot. Tadeusz Skarbek
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Skaner dla Biblioteki Lwowskiej

N

Fot. Tadeusz Skarbek

nam dodatkowe środki z rozproa początku czerwca 2018
wadzonych cegiełek.
roku, w czytelni BiblioWielowiekowe zbiory Biblioteki
teki Naukowej UniUniwersytetu Lwowskiego, licząwersytetu im. Ivana Franko we
ce ponad 3,5 mln woluminów,
Lwowie, miała miejsce oficjalzostaną po przeprowadzeniu prona uroczystość przekazania na
cesu digitalizacji, udostępnione
ręce dyrektora Biblioteki Vasyla
wszystkim zainteresowanym osoKmeta nowoczesnego skanera
bom i instytucjom poprzez serwefirmy Zeutschel. Łączna wartość
ry Uniwersytetu Jagiellońskiego
sprzętu, wraz z profesjonalnym
i Polskiej Akademii Umiejętności.
oprzyrządowaniem, wynosi 38
Dokumenty gromadzone przez
000 EUR.
W czerwcu miała miejsce oficjalna uroczystość
409 lat istnienia Biblioteki ulegają
Skaner, którego zakup był wyniprzekazania na ręce dyrektora Biblioteki Vasyla Kmeta
niszczeniu w związku z upływająkiem realizacji międzynarodonowoczesnego skanera firmy Zeutschel
cym czasem i postępującym prowego projektu zainicjowanego
cesem zakwaszania papieru. Dotyczy to
przez RC Kraków Wawel, RC Lviv Ra- również klubów zagranicznych.
tusha i RC Berlin Brucke der Einheit, Oficjalne rozpoczęcie prac, związanych szczególnie zbiorów z XIX i początku XX
przekazali prezydenci 2017/2018 tych z realizacją projektu ogłosiliśmy pod- wieku. Jedynym ratunkiem dla zachowaklubów, Andrzej Tekiel, Oleg Kutsakh czas XX-lecia naszego klubu w czerw- nia tej wielokulturowej spuścizny histoi Reiner Sahm. Wydarzenie zbiegło się cu 2017 r. Na nasz apel odpowiedziały: rycznej Europy jest właśnie zabezpieczez obchodami XV-lecia RC Lviv Ratusha RC Grudziądz Centrum, licznie uczest- nie dokumentów i ich digitalizacja.
i 9 czerwca był świętem całego ruchu niczący w uroczystości we Lwowie, RC Droga do Lwowa była długa i wyboKraków-Centrum, który jako pierw- ista. Prowadziła poprzez granice, urzęRotary we Lwowie.
Historia projektu sięga wiosny roku szy zadeklarował wsparcie projektu, dy celne, skarbowe, firmy spedycyjne
2016, kiedy to RC Lviv Ratusha zaprosił RC Łódź-Centrum oraz RC Belluno i fundację New Country na Ukrainie,
jako quest-speakera dyrektora bibliote- z Włoch, niemieckie kluby RC Hamburg co umożliwiło zwolnienie z tamtejszych
ki. Bilateralne kontakty klubów Polski -Bergedorf, RC Hannover-Leineschloss opłat celnych i podatkowych. Cel został
i Ukrainy, inicjowane jeszcze przed po- i RC Idar-Oberstein. Dołączyły też fir- jednak osiągnięty i jak zwykle w tadziałem Dystryktu 2230, zaowocowały my CRH Materials Polska i UZIN UTZ kich przypadkach nagrodą był uśmiech
podjęciem decyzji o rozpoczęciu realiza- Polska, prywatnie ówczesny prezydent na twarzach wszystkich uczestników
cji projektu i uruchomiły proces poszu- RC Berlin Brucke der Einheit – Reiner i nasza ogromna satysfakcja. Składamy
kiwania dostawcy sprzętu oraz kolejnych Sahm oraz Romuald Loegler, obecnie wszystkim zaangażowanym w realizację
współuczestników. Mając na względzie Prezydent RC Kraków-Wawel. Ostat- projektu gorące podziękowania. Mamy
fakt, że zbiory Biblioteki Uniwersytetu nim ofiarodawcą, który dołączył do pro- nadzieję, że zarówno ten projekt, jak
Lwowskiego są skarbnicą rękopisów, jektu, byli aktorzy kabaretu Piwnica pod i kolejne podobne międzynarodowe
map, starodruków, książek i gazet wyda- Baranami, którzy w maju, podczas cha- będą chlubą Dystryktu 2231.
nych w prawie każdym języku Europy, rytatywnego koncertu, wystąpili za sym- Marek Wcisło, RC Kraków-Wawel,
liczyliśmy na pomoc i zaangażowanie boliczną złotówkę, pozwalając pozyskać Koordynator projektu
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Fot. z arch. IFMR-Polska
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International Fellowship of Motorcycling Rotarians Chapter Poland,
w skrócie IFMR–Polska powstał 19 maja 2018 r.

Rotarianie na motocyklach
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Mimo nie najlepszej pogody, uczestnikom udało się
przejechać około 500 km przez Warmię i Mazury

Rajd miał bazę w Pensjonacie Romanowski w miejscowości
Lutry, położonym nad jeziorem o tej samej nazwie

wa Goethe), media i internet – Bendt
Heverberg (RC Sopot International), członek Zarządu ds. kontaktów
z IFMR AGS – Jern Ranke (RC Kleinmachnow).
W planach są już spotkania na kolejne
lata. Zapraszamy wszystkich Rotarian

Fot. z arch. IFMR-Polska

W

dniach 17-20 maja 2018
roku odbył się pierwszy Rajd
Rotarian na motocyklach
z Dystryktu 2231. Wydarzenie miało
swoja bazę w Pensjonacie Romanowski
w miejscowości Lutry, położonym nad
jeziorem o tej samej nazwie.
W pierwszym Rajdzie udział wzięło 45
Rotarian Motocyklistów z Polski, Niemiec i Litwy. Pomimo złych prognoz
pogodowych uczestnikom udało się
przejechać około 500 km, zwiedzając
urocze zakątki Warmii i Mazur. Te kilka wspólnych dni dało możliwość wzajemnego poznania się i podjęcia decyzji
o założeniu Fellowship. Dzięki temu,
w dniu 19 maja 2018 r. powstał International Fellowship of Motorcycling
Rotarians Chapter Poland, w skrócie
IFMR–Polska, który liczy obecnie 18
członków.
Powołano Zarząd w skład którego weszli: Prezydent – Tomasz Wiszniewski
(RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński),
Wiceprezydent – Michał Frelichowski
(RC Bydgoszcz), Sekretarz – Janusz
Babicz (RC Lublin Centrum), Skarbnik - Alexander Heinelt (RC Warsza-

Motocyklistów do kontaktu oraz na
stronę internetową IFMR-Polska www.
ifmr-polska.org. Tam znajdziecie więcej informacji.
Tomasz Wiszniewski,
RC Bartoszyce Lidzbark-Warmiński, Prezydent IFMR-Polska

PDG Pavlo Kashkadamov na zdjęciu z PDG Bohdanem Kurowskim
(po lewej), na drugim planie PDG Jan Wrana

PDG Pavlo Kashkadamov

Fot. z arch. prywatnego PDG Pavlo Kashkadamova

kartki
z historii
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PDG Pavlo Kashkadamov, RC Lviv
Gubernator Dystryktu 2230 Polska, Ukraina, Białoruś, kadencji 2002-2003
Rok przystąpienia do Rotary:
1992
Prezydent RI kadencji:
Bichay Rattakul
Hasło kadencji:
Sow the seeds of love
SUKCESY KADENCJI: Udało mi
się, przy pomocy mojego poprzednika
Andrzeja Ludka, zebrać wspaniały zespół dystryktalny, łączący Sekretarza
Dystryktu Genę Kroiczyka, Skarbnika Myroslava Gavryliva, Asystentów
i Oficerów: Jana Wranę, Tadeusza
Płuzińskiego, Jerzego Korczyńskiego,
Krzysztofa Kopycińskiego, Piotra Wygnańczuka, Alexa Kozhenkina, Krystynę Milewską (RAC) i wielu innych.
Wojciech Czyżewski i Leszek Morawski byli wtedy Prezydentami Klubów,
Vira Syriamina - wtedy Rotaractorka
- pełniła funkcję sekretarza wykonawczego. Andriy Bahanycz został

odznaczony jako Najlepszy Rotarianin Roku w Dystrykcie. Na początku
swojej kadencji sformułowałem trzy
główne cele: 1. Konsolidacja Dystryktu. 2. Zwiększenie liczby Rotarian. 3.
Włączanie młodzieży do Rotary. Po
podsumowaniu kadencji Prezydent
Bichay zawiadomił, że Dystrykt 2230
jest w światowej czołówce, dzieli 16.18. miejsce pośród wszystkich Dystryktów i dostaje odznaczenie w formie dofinansowania jednego projektu
Dystryktalnego na 2000 USD i dwóch
Klubowych po 1000 USD. Kto wie
o oszczędności Prezydenta Bichaja,
zrozumie, że było to nie lada wyróżnienie.
Działania roku zostały podsumowane na Konferencji w Uzhgorodzie,
gdzie Przedstawicielem Prezydenta
RI był RID Solve Kernel. W wydarzeniu tym uczestniczyło 267 osób,
reprezentujących 65 Klubów ze 109
istniejących. Na scenie wręczyłem
swojej żonie Svitlanie bukiet róż
w podziękowaniu za wsparcie i cierpliwość w czasie kadencji.
WYZWANIA KADENCJI: Nie
wszystko było jednak wyłącznie „pozytywnie”. Musiałem zadecydować
o skreśleniu z listy RC Sudak za niepłacenie składek do Dystryktu zawieszeniu Klubów Kyiv-Centre i Warszawa Centrum, o czym zawiadomiłem
Centralę RI.

WAŻNE WYDARZENIA: Przeprowadziliśmy RYLA w Jadwisinie nad
Zalewem Zegrzyńskim, pierwszą i jedyną w historii „sąsiedzką” wymianę
GSE między Ukrainą a Polską. Jak zaznaczono na Konferencji RAC w Bęsi
koło Olsztyna bardzo szybko rozwijał
się Rotaract, powstawały nowe Kluby,
w tym Połtawa, Kielce, Kijów-Centre
i inne. Bardzo aktywnie rozwijały się
również programy wymian młodzieżowych, uformowało się centrum tych
wymian w Toruniu. Pismo Dystryktalne „Herold Rotariański” osiągnęło
swój szczyt pod redakcją Józefa Herolda i stało się pożytecznym instrumentem życia Rotariańskiego. Za zgromadzone z Rotarianami koszty został
odnowiony, zrujnowany powodzią,
most we wsi Szajany na Zakarpaciu.
Liczba Rotarian w Dystrykcie zwiększyła się o 227 osób i osiągnęła 2734,
co po dziś dzień jest najwyższym wynikiem. Wpłaty do Rotary Foundation
wyniosły 26 400 USD.
NOWE KLUBY: RC Sopot International, RC Szamotuły (setny w Dystrykcie), RC Chełm, RC Kołobrzeg, RC
Poznań Starówka, RC Cherkasy-Centre, RC Lviv-Ratusha, RC Kałusz, RC
Minsk-Citi.
Materiał przygotowany do Biuletynu Informacyjnego Konferencji Dystryktu 2230
w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).
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Kocham poznawać ludzi
Jak rozpoczęła się Twoja przygoda
z malarstwem?
Można powiedzieć, że maluję od dziecka. Pierwszy rysunek zrobiłam na ścianie w sypialni rodziców. Były to bazgroty
małego dziecka. Moje dzieło nie spodobało się jednak rodzicom i zostało zmazane. Następnego dnia wyryłam więc
dokładnie to samo w tynku. Pozostał
ślad, którego nie można było tak poprostu zmazać. Upór, jak widać, był i jest we
mnie obecny od zawsze. Sztuka przez
cały czas jest w moim życiu obecna, ale
łączę ją z działalnością naukową i badawczą. Spełniam się zarówno w sztuce
jak i pedagogice. Dziedziny te wzajemnie
się uzupełniają i nie wyobrażam sobie by
zrezygnować z którejś z nich.
Więc Twoja pasja to nie tylko malarstwo. Jakie inne formy sztuki
są Tobie bliskie?
Od malarstwa się zaczęło, już jako dziecko malowałam akwarelami. Później zaczęłam interesować się fotografią. Były
pierwsze sesje zdjęciowe, warsztaty forograficzne, eksperymenty, kolaże i dobra szkoła u prof. Węgrzyna, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie
wybrałam sobie fotografię jako fakultet
dodatkowy. Próbowałam jeszcze performance’u, instalacji, a nawet realizowałam projekty w myśl land artu, podczas
pobytu na rezydencji artystycznej w Kapadocji w 2010 roku.
Jak powstają Twoje dzieła?
Wszystko zaczyna się w głowie. Na początku tworzę w wyobraźni. W zależności od tego czy będzie to obraz czy kolejna książka muszę odnaleźć ideę. Liczy
się bowiem pomysł, a później to już tylko jego realizacja. Teraz skupiłam się na
pisaniu, więc maluję tylko w wyobraźni.
Tak! to jest moja odwieczna bolączka,
jak piszę to nie mogę malować, a jak
maluję to nie mogę pisać. Zawsze muszę
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Wszystko co mnie otacza, czego doświadczam łączy się
w jakąś wizję, opowieść, która kiełkuje w moim umyśle

wybierać medium, bo tego i tego jednocześnie nie udaje mi się robić.
W swoich książkach i artykułach staram
się łączyć problematykę skupioną wokół
zagadnienia „wychowania dziecka przez
i do sztuki“, jak również visual literacy,
emancypacyjnej roli sztuki.
Z czego najczęściej czerpiesz inspiracje?
Inspiracją są dla mnie miejsca, podróże, etniczność, odmienność kultur, zapachów, religii. Niesamowite wrażenie
zrobiły na mnie Indie, Indonezja, Afryka
(Mali i Burkina Faso), Mauritius, Ameryka Południowa, Karaiby, ale również ciekawe zakątki Europy czy Rosji. Kocham
poznawać ludzi. Rozmowy z nimi uczą,
oswajają inność. Wszystko co mnie otacza, czego doświadczam łączy się w jakąś
wizję, opowieść, która kiełkuje w moim
umyśle. Inspiruje mnie też natura, często
uciekam do dzikich miejsc, uwielbiam
spacery po lesie, nad morzem, czy oce-

dr Małgorzata Anna
Karczmarzyk
(pseudonim artystyczny - Zoya)
Doktor w zakresie nauk
humanistycznych, artysta
malarz, pedagog, animator
kultury, nauczyciel akademicki.
Łączy działalność artystyczną
z pedagogiczną i naukową.
Zrealizowała ponad 40 wystaw,
napisała ponad 50 publikacji,
których problematyka związana
jest m.in. z wychowaniem przez
sztukę, edukacją artystyczną,
pedagogiką, semiotyką sztuki,
komunikacją i edukacją medialną.
Wystawia malarstwo w kraju
i za granicą. W swojej pracy
artystyczno-badawczej stara się
łączyć aparaturę pojęciową sztuki
i nauki udowadniając, że dziedziny
te jedynie pozornie są od siebie
odległe.
Członek RC Gdynia Orłowo, obecnie
Prezydent kadencji 2018/2019.

Fot. z archiwum prywatnego Małgorzaty Karczmarzyk

O życiowych pasjach, które nie
kończą się na malarstwie, o inspiracjach, miłości do podróży oraz
planach na rozpoczętą niedawno
prezydenturę w RC Gdynia-Orłowo, z Małgorzatą Karczmarzyk
rozmawiała Ilona Nowacka.
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Czy masz ulubiony temat swoich
prac?
Ostatnio wracam do metafory rysunkowej. W ten sposób staram się opowiedzieć coś o świecie, przekładając kawałki
moich snów, przeczytanych teroii filozoficznych, poznanych obrazów i doświadczeń, na rysunek. To chyba najpełniejszy
język, który poprzez symbolikę może być
odczytany przez odbiorcę. Do niedawna
skupiałam się tylko na emocjach. Interesował mnie kolor, faktura, kompozycja.
W projekcie „dialogów malarskich“,
próbowałam opisać uczucia głównie poprzez abstrakcję. Jednak chcę
wrócić do malarstwa olejnego i móc
malować wizje, które pojawiają się
w moim umyśle.

pozytywną energię do dalszego samodoskonalenia i samorealizacji.
Jakimi stylami artystycznymi się
posługujesz?
Dyplom malarski, który przygotowywałam pod okiem prof. Macieja Świeszewskiego realizowałam w technice olejnej,
nawiązując do puentylizmu. Były to
wielkie, wibrujące płótna formatu 200
na 200 cm. Chodziło o kolejne warstwy
plam, punktów tworzących odmienny
świat. Jednocześnie próbowałam inspirować się cechami sztuki dziecięcej
używając perspektywy symultanicznej,
zdjęcia rengenowskiego, nawiązując
do malarstwa Jeana Dubbufeta, Jeana
Miro czy Georgesa Seurata.

Na czym polegają „dialogi malarskie“?
W skrócie projekt ten polega na
wspólnym malowaniu jednego obrazu, przez dwie osoby, symultaAkwarela: Impresja na temat Gdańskiego Żurawia
nicznie. Jednak idea dialogów to nie
tylko działanie artystyczne.
„Dialogi malarskie równoległe”
są kontynuacją moich działań
opartych na komunikacji różnych
uczestników podejmujących wyzwanie w postaci wspólnego rysowania, tworzenia, negocjowania
danej przestrzeni. Idea wzięła się
z problematyki wielokrotnie już
przeze mnie eksplorowanej teoretycznie, a dotyczącej komunikacji
Rysunek: Wielorakie światy gdańskie
za pośrednictwem obrazu. Zarówno
publikacje książkowe na temat dialogu rysunkowego dziecka i rodzica, ko- Teraz odeszłam od oleju i od dwóch lat
munikacji za pośrednictwem sztuki, czy maluję akwarelami. W swoim projekcie
też interwencje pedagogiczne z publicz- dialogów malarskich wykorzystuję absnością, realizowane w Krakowie (2016), trakcję. Natomiast w szkicach rysunWarszawie (2017) i w Sopocie (2017) kowych nawiązuję do surrealizmu, eksdotyczą prób opisania tej nietypowej presjonizmu niemieckiego, rysunków
i oryginalnej płaszczyzny komunikowa- Bruna Schulza, Francisca Goyi, Salvadora Dali.
nia się z innymi.
Do wspólnego dialogu zapraszałam artystów z całej Polski. Teraz zamierzam Jak trafiłaś do Rotary i jakie warwykorzystać „dialog malarski” w terapii tości są dla Ciebie najważniejsze?
przez sztukę, zapraszając do dialogów Do Rotary trafiłam dzięki Jonnie Grajnp. rozwodzące się małżeństwa, oso- ter, którą kiedyś poznałam na kursie coby osadzone, artystki, które zaniechały achingu i z którą zaprzyjaźniłam się od
tworzenia i potrzebują inspiracji oraz razu. Jest niesamowitą osobą i tak jak
innych, którzy dzięki uczestnictwie większość ludzi ja także ją uwielbiam.
w projekcie poczują siłę, wyzwolenie, Nie sądziłam, że Rotary tak silnie wpły-

nie na moje życie, i że będę poznawać
tylu interesujących ludzi. Ważne są dla
mnie nie tylko przyjaźnie i więzi, które
udało mi się stworzyć, m.in. z Rotariankami w naszym klubie (RC Gdynia Orłowo), ale również idea pomocy, wzajemności i współpracy.
W lipcu br. rozpoczęła się Twoja
prezydentura w RC Gdynia Orłowo – jakie masz plany na swoją
kadencję?
Zaczynam nowy etap. Jest to dla mnie
wyzwanie, ale mam oczywiście plany,
ambicje. Chciałabym przede wszystkim
powiększyć Klub o kolejne członkinie.
Mam zamiar kontynuować działania
rozpoczętę przez Prezydent Joannę
Grajter, a także myślę o współpracy
międzynarodowej z innym klubem
kobiecym i polskimi klubami. Połączenie naszych działań wzmocni
i poszerzy efekty, jak również przyczyni się do współpracy, wymiany
idei i nowych pomysłów.

Fot. z archiwum prywatnego Małgorzaty Karczmarzyk

anem. Gdy jestem gdzieś w Polsce, Europie czy na świecie zawsze mam ze sobą
szkicownik i tworzę tzw. notatki rysunkowe, z których później czerpię pomysły
do kolejnych obrazów.

Może połączysz z Rotary swoją pasję?
Tak, bardzo bym tego chciała. Mam
pomysł jak włączyć mój projekt
„dialogów malarskich“ do działań
naszego Klubu oraz innych klubów w Polsce. Chciałabym również
współpracować z innymi artystami
np. przy aukcjach charytatywnych
obrazów, przy działaniach warsztatowych dla dzieci. Może uda nam się
zrobić jakąś większą akcję ogólnopolską. Chciałabym móc wykorzystać i połączyć swoje doświadczenie
pedagogiczne z artystycznym.

Jak najchętniej spędzasz wolny czas?
Uwielbiam dzikość, las, przestrzeń, więc
gdy tylko mam czas uciekam na łono natury. Biegam z psem, jeżdżę na rowerze,
motocyklu, pływam, gotuję. Uwielbiam
żeglarstwo, windnserfing, kajaki no
i oczywiście podróże, te dalekie i bliskie.
Jest takie powiedzenie, że „podróż nigdy się nie kończy“. Nawet gdy nie mam
czasu by gdzieś wyjechać, to podróżuję
w myślach odwiedzając we wspomnieniach miejsca gdzie już byłam i planując
przyszłe podróże i miejsca, które będę
chciała „oswoić“.
Sztuka to...
Przekazywanie innym, tego czego nie
potrafimy wypowiedzieć słowami.
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IV Charytatywna Sztafeta Integracyjna

od hasłem: „W kuchniach świata”,
12 maja 2018 roku, na terenie Plaży miejskiej w Olsztynie, odbyła
się IV Charytatywna Sztafeta Integracyjna „O CO BIEGA?”.
5-osobowe drużyny tradycyjnie miały
do pokonania trasę o łącznej długości
7 777 metrów, podzieloną na 5 pętli
o długości około 1 550 metrów każda.
W tym roku obowiązywały stroje o tematyce „W kuchniach świata” i zawodnicy nie zawiedli! Wszystkie 17 drużyn
postarało się o przynajmniej jeden element gastronomiczny w swoich ubiorach, tak więc można było oglądać zastępy biegających kucharek i kucharzy,
owoców i warzyw, sushi, worków ziemniaków, pszczół na plastrach miodu
i wielu innych.

Sztafecie towarzyszyły liczne atrakcje,
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odbyły się także pokazowe mecze frisbee
oraz rugby a rozgrzewkę przed startem poprowadziła profesjonalna grupa
trenerów. W rozstawionych na plaży
namiotach można było spróbować swoich sił m.in. w zabawach sportowych,
rozpoznawaniu przypraw, kasz, dowiedzieć się jak nie marnować żywności,
skorzystać z porad dietetycznych i nauczyć się odczytywania etykiet na artykułach spożywczych.
Integracyjna Sztafeta „O CO BIEGA?”
z założenia łączy w drużyny sportowców niepełnosprawnych i w pełni
sprawnych. Najważniejsza jest tu dobra
wspólna zabawa i wzajemne wspieranie
się w dążeniu do wytyczonego celu, któ-

rym w tegorocznej edycji było zebranie
funduszy na wyposażenie kuchni społecznej w Olsztynie. To inicjatywa naszego wieloletniego partnera – Banku
Żywności. Łącznie udało się zebrać około 6 tys. zł. Ze środków tych Klub doposażył również ogród sensoryczny przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego
w Olsztynie.
Na zakończenie biegu, tuż przed ogłoszeniem wyników, zagrał zespół „Krew,
pot i łzy”, w którego skład wchodzą bardzo młodzi muzycy. Mały nie znaczy
słaby – dzieci pokazały taką moc, że
niejeden przechodzień zatrzymywał się
z szeroko uśmiechniętą buzią.
Ewa Czułowska,
RC Olsztyn Varmia

Najważniejsza jest tu dobra wspólna zabawa i wzajemne
wspieranie się w dążeniu do wytyczonego celu
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Fot. Piotr Ratuszyński, RC Olsztyn Varmia
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O CO BIEGA?

Wszystkie 17 drużyn postarało
się o przynajmniej jeden element
gastronomiczny w swoich ubiorach

Fot. Piotr Ratuszyński, RC Olsztyn Varmia

RC olsztyn varmia
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Nowy wózek prysznicowy zastąpi
mocno wysłużony już sprzęt

Dar dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Zarząd RC Świnoujście, 30 marca 2018 roku, przekazał
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Świnoujściu specjalny wózek prysznicowy.
Zakup wózka został sfinansowany ze środków zebranych
podczas styczniowego balu charytatywnego, organizowanego corocznie przez RC Świnoujście. Wózek ułatwi
personelowi Zakładu pielęgnację pacjentów, szczególnie
tych, którzy mają problem z poruszaniem się ze względu
na swoją niepełnosprawność. Urządzenie zastąpi, mocno
już wyeksploatowany, sprzęt podobnego typu.
Mirosław Jędrak, RC Świnoujście

Fot. Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

Fot. z arch. RC Świnoujście

RC świnoujście

Historyczna studzienka odrestaurowana

16 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość symbolicznego
odsłonięcia odrestaurowanej studzienki przy ul. Szerokiej w Lublinie, która jako jedyna ocalała z całej Dzielnicy
Żydowskiej, wyburzonej w czasie II wojny światowej. Remont historycznej studni sfinansował członek RC Lublin
Centrum Julian Mahari.
Odnowę zabytku nadzorowali członkowie Klubu: Marek
Gromaszek, Jacek Woźniak, Janusz Fronczyk i Jacek
Telenga. Na uroczystości obecni byli Past Gubernator
D2231 Marian Jerzy Korczyński oraz Prezydent Lublina
Krzysztof Żuk.
Syn Juliana, Raphael napisał pracę dyplomową o studni
w szkole średniej w Szwajcarii, gdzie mieszka cała rodzina Mahari. Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

RC szczecin center

RC warszawa konstancin

Łóżko ułatwi rodzicom opiekę nad Pawłem

Łóżko obrotowe dla Pawła

12 kwietnia 2018 r. RC Szczecin Center przekazał 21-letniemu Pawłowi łóżko obrotowe o wartości 9 000 zł. Ten
młody mężczyzna choruje na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę i refluks przełykowo-żołądkowy.
Sprzęt jest niezbędny choremu który, pod dwóch epizodach zatrzymania krążenia w 2016 roku, wymaga
respiratora i pozostaje w łóżku. Całodobową opiekę
sprawują rodzice. Mają też zaprzyjaźnionych lekarzy
i opiekę hospicjum.
„Za każdym razem gdy u nich jestem, nabieram niesamowitego dystansu do wszelkich tzw. „problemów”. U nich
po prostu jest szczęście, że są razem i akceptacja tego co
jest. I oczywiście ogromna dawka miłości i to do każdego.
Uśmiech, uściski, pogoda ducha…. Magia. Lubię do nich
wpadać i pogrzać się w tej aurze. Jesteśmy szczęśliwi, że
mogliśmy pomóc” – mówiła po wizycie u rodziny chłopca członkini RC Szczecin Center, Iwona Korulczyk-Rinas.
Łóżko od Rotarian to pierwsze tego typu nowe łóżko Pawła, wcześniej korzystał z używanych.
Karolina Kędzierska-Kapuza, RC Szczecin Center

Fot. z arch. RC Warszawa Konstancin

Fot. z arch. RC Szczecin Center

Od lewej: Prezydent Lublina Krzysztof Żuk
i Julian Mahari z RC Lublin Centrum

Tablica będzie służyła dzieciom do nauki j. angielskiego

Kolejna tablica interaktywna dla Domu Dziecka

Dzięki RC Warszawa Konstancin, dzieci z Domu Dziecka Skopanie otrzymały tablicę interaktywną. 12 kwietnia
2018 r. sprzęt został oficjalnie zainstalowany i będzie służył do nauki języka angielskiego.
„Życzymy dzieciom owocnej nauki i wspaniałej zabawy”–
mówiła Magdalena Helwing z RC Warszawa Konstancin. Wartość tablicy to ok. 11 tys. zł. To już kolejny Dom
Dziecka, dla którego Klub ufundował taki sprzęt. Dzieci
chętnie z niego korzystają, a efekty zadziwiają samych
pracowników. W Domu Dziecka w Brodnicy, który otrzymał tablicę w październiku 2017 r. jeden z wychowanków
zorganizował z jej pomocą konkurs ze znajomości języka
angielskiego. Redakcja
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Fot. z arch. RC Jelenia Góra

RC jelenia góra

W konkursie uczestniczą szkoły z całego województwa podlaskiego,
a jego celem jest promowanie znajomości języków obcych

RC elbląg centrum

Fot. z arch. RC Elbląg Centrum

Przedstawiciele RC Białystok mieli w tym
roku przyjemność objąć patronat nad Wojewódzkim Konkursem „POLIGLOTA 2018”.
Podczas finału konkursu, 13 kwietnia 2018 r.
z radością wręczali finalistom dyplomy i upominki od Klubu, który podczas uroczystości
reprezentowali: Prezydent Klubu Jarosław
Barańczuk i członkowie Jolanta Czemiel i Łukasz Zimnoch.
W konkursie uczestniczą szkoły z całego województwa podlaskiego, a jego cel to promowanie znajomości języków obcych. Jest skierowany do uczniów gimnazjów którzy znają dwa:
angielski i do wyboru francuski lub niemiecki.
Konkurs przeprowadzany jest od 7 lat przez
Społeczne Gimnazjum i Liceum w Białymstoku we współpracy ze Społecznym Kołem
Terenowym nr 91 STO, Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku i Ambasadą
Francji w Warszawie.
Społeczne Gimnazjum i Liceum, które są jedną połączoną
placówką, zainteresowały się działalnością RC Białystok
i planują włączenie się do jego przedsięwzięć poprzez koło
Interactu, które wkrótce powstanie na terenie szkoły.
Tomasz Michalik, RC Białystok

RC Elbląg Centrum z wizytą w bibliotece
w Komorowie Żuławskim

Książki dla biblioteki
Książki zebrane podczas akcji, zostały wysłane
dla dzieci na Ukrainę

Książki dla dzieci z Ukrainy

Transportem przygotowanym przez członka RC Jelenia
Góra Wojciecha Chadży, 27 kwietnia 2018 roku, zostały wysłane książki dla dzieci na Ukrainę. Akcja zbierania
i przekazania książek to drugie tego typu wydarzenie
w RC Jelenia Góra.
Tym razem wykorzystano fakt, iż w związku z obecną
reformą edukacji w Polsce, podręczniki do klas I-III nie
mieszczą się w podstawie programowej, więc zostały
przekazane na Ukrainę. Za pierwszym razem, dzięki pośrednictwu szkół i bibliotek miejskich zebrano około jednej tony książek, które, zapakowane w kartony, zostały
wysłane transportem na Ukrainę do Równego, Tarnopola, Ostroga i Trembowli.
Wojciech Chadży, RC Jelenia Góra
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W słoneczne piątkowe popołudnie 11 maja 2018 roku,
pod Gminną Bibliotekę Publiczną w Komorowie Żuławskim podjechało kilka samochodów z bagażnikami wypełnionymi książkami. Było tam wszystko: od bajek
i wierszy dla dzieci, przez przewodniki, albumy, beletrystykę, lektury szkolne, książki historyczne, naukowe
i klasykę literatury.
Członkowie RC Elbląg Centrum postanowił wpisać się
w konwencję tegorocznego Tygodnia Bibliotek (8 -15
maja) który obchodzony był pod hasłem: „(Do)Wolność
Czytania”. W przekazanym zbiorze z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie. Tak dużą ich ilość Klub zawdzięcza przyjaciołom, którzy odpowiedzieli na apel i przekazali książki ze swoich zasobów, znacznie powiększając
zebraną dla biblioteki kolekcję.
Zachęceni powodzeniem akcji członkowie RC Elbląg
Centrum zapowiedzieli, że nie jest to ostatnia akcja. Mają
zamiar nadal zbierać i przekazywać książki, aby cieszyły
jak najszersze grono czytelników.
Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum

Fot. z arch. RC Białystok

Konkurs Poliglota 2018
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Fot. Adam Burdyło

Fot. Teresa Sendor, RC Warszawa Konstancin

RC warszawa konstancin

Rotarianie zbierali środki dla 6-letniego Mateuszka

Regaty w Sopocie

9 czerwca 2018 roku RC Gdańsk Centrum zorganizował
regaty żeglarskie w Sopocie, których partnerem był zaprzyjaźniony Yacht Club Sopot. Uczestnicy regat zbierali
środki na sprzęt rehabilitacyjny i leczenie dla 6-letniego
Mateusza oraz na stypendium dla niepełnosprawnego
sportowca.
Mateuszek wymaga długotrwałej, intensywnej, rehabilitacji zarówno w domu jak i w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. Chłopczyk po swoich drugich
urodzinach zachorował na wirusowe zapalenie mózgu,
na skutek czego wystąpił u niego niedowład nóg i prawej
ręki oraz przykurcze utrudniające samodzielne poruszanie się i wykonywanie podstawowych czynności. Dodatkowo w międzyczasie pojawiła się u niego cukrzyca typu
I oraz niedoczynność tarczycy i zespół nerczycowy. Każda
z tych chorób sama w sobie stanowi duże obciążenie dla
organizmu dziecka. Redakcja

Jakub przebiegł cały dystans maratonu - 42,195 km

Jakub Urban student Wymiany Młodzieży RYE
2017/2018 Polska – Francja Quimper, wraz ze swoim
„Host Tatą” Vincentem, wziął udział w Volkswagen Prague Marathon na pełnym dystansie 42,195 km.
„To ogromne osiągnięcie, gdyż nigdy wcześniej nie biegał na dystansach dłuższych niż 20 km” – mówiła Teresa
Sendor z RC Warszawa Konstancin.
Volkswagen Prague Marathon jest jednym z najważniejszych wydarzeń na światowej mapie biegów. Charakteryzuje go piękna trasa wzdłuż Wełtawy i Starego Miasta.
Jest jednym z biegów w ramach programu Run Czech,
którego założeniem jest zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia.
To życiowe osiągnięcie Jakuba jest kolejnym dowodem
na to, jak cennym i motywującym doświadczeniem
jest uczestnictwo w programie Rotariańskiej Wymiany
Młodzieży. Redakcja

RC warszawa-Żoliborz

Fot. z arch. RC Bartoszyce-Lidzbark Warmiński

Pobiegł w maratonie

RC bartoszyce-lidzbark warmiński

Prace z pleneru zostały przeznaczone na licytacje

Fot. z arch. RC Warszawa-Żoliborz

Cuda na kiju w Wirwiltach

Rotarianie zebrali 10 worków śmieci

Sprzątali Kampinoski Park Narodowy

W czerwcu 2018 roku Rotarianie z RC Warszawa Żoliborz po raz kolejny zorganizowali sprzątanie śmieci. Tym
razem sprzątali teren Kampinoskiego Parku Narodowego
(głównie uroczyska Kampinos – Opaleń). Podczas akcji
zebrali 10 worków śmieci. Po pracy wszyscy spotkali się
przy wspólnym ognisku. RC Warszawa-Żoliborz

Już po raz drugi artyści spotkali się w Wirwiltach, by
wziąć udział plenerze malarsko-rzeźbiarskim „Tworzę
w Niesamowitym Dworze II”, zorganizowanym przez RC
Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, tym razem pod intrygującym hasłem „Cuda na kiju u Pana Boga za piecem”.
Plener trwał od 11 do 15 czerwca 2018 r. i był też okazją dla najmłodszych artystów, by uczyć się malarstwa
i rzeźby od profesjonalistów. Prace, które powstały podczas pleneru przeznaczone zostaną na licytację, do której
najbliższą okazją było 20-lecie RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński z 30 czerwca 2018 roku. W ramach przygotowywanego właśnie grantu, środki pozyskane z licytacji zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do edukacji
dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. SOSW
otrzymał już wcześniej od Klubu sprzęt do wyposażenia
sali integracji sensorycznej. Redakcja

Rotary Polska | 29

| Z ŻYCIA KLUBÓW

Uroczyste podpisanie umowy

Głównym punktem ciężkości będzie praca z młodymi, a w szczególności
rozwijanie możliwości wzajemnej wymiany młodzieży

Fot. z arch. RC Bydgoszcz-Brda

RC bydgoszcz brda

Umowa o partnerstwie podpisana
29 kwietnia 2018 roku Past Prezydent RC Ludwigslust Albrecht Lotz i Prezydent RC Bydgoszcz Brda, Hanka Rak, podpisali formalną umowę o partnerstwie i współpracy.
Uroczysty charakter temu wydarzeniu nadało wspólne wyjście do Opery na przedstawienie w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Od chwili podpisania umowy pomysłów należy szukać wspólnie, aby dzięki temu partnerstwu jeszcze
aktywniej działać na rzecz innych. W obu klubach działania koordynować będą stałe zarządy ds. współpracy.
Rotarianie z Niemiec i Polski mieli dotąd okazję spotkać się dwa razy, czego owocem stała się chęć bliższej współpracy. Ich
celem jest rozwój partnerstwa polsko-niemieckiego, podejmowanie wspólnych inicjatyw i realizacja projektów. Głównym
punktem ciężkości będzie praca z młodymi, a w szczególności rozwijanie możliwości wzajemnej wymiany młodzieży. Ponadto, dzięki wspólnym spotkaniom i pracy nad projektami, będą starali się rozumieć specyfikę klubu partnerskiego, aby
pomagać sobie w konkretny sposób.
Dziewięcioro członków z RC Ludwigslust 28 kwietnia 2018 roku odwiedziło Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, zapoznając się z najważniejszym projektem RC Bydgoszcz Brda. Bydgoski Klub od lat wspiera tę resocjalizacyjno-wychowawczą placówkę, w której kilkadziesiąt dziewcząt ma możliwość ukończenia szkoły i zdobycia zawodu. W dobrze
wyposażonych pomieszczeniach odbywa się kształcenie zawodowe pod opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej
kadry. Dziewczęta opuszczają placówkę w momencie ukończenia 18 roku życia i mają większe szanse na lepsze życie.
Albrecht Lotz, podobnie jak pozostali członkowie niemieckiego Klubu, byli pod dużym wrażeniem tego, jak wychowawcy
ośrodka próbują naprawić wszystko z czym nie poradziły sobie rodziny i dotychczasowe środowisko dziewcząt.
Elżbieta Nowikiewicz, RC Bydgoszcz Brda

RC GIŻYCKO

W sali konferencyjnej Hotelu Moskwa w Kaliningradzie, 21 kwietnia 2018 roku odbyło się
spotkanie członków RC Giżycko z członkami
RC Kaliningrad.
Past Prezydent RC Kaliningrad Jelena Leontjeva przestawiła członków swojego Klubu, projekty i działania. Podobnie Past Prezydent RC
Giżycko Krzysztof Szkudlarek. Po wymianie
proporczyków odbył się koncert syberyjskiego
barda Evgena Malinovskiy’ego. W przyjemnej
atmosferze restauracji Solanka prowadzone
były dalsze rozmowy o współpracy i wspólnych
projektach.
W drugim dniu pobytu Rotarianie zwiedzali
miasto, port i muzeum morskie w Kaliningradzie. Spotkanie Klubu Rotary z Polski z członkami RC Kaliningrad zostało opisane w lokalnej prasie, a w Telewizji Kaliningrad został
przedstawiony krótki reportaż z wydarzenia.
Krzysztof Szkudlarek, RC Giżycko
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Rotarianie zwiedzali miasto, port i muzeum morskie w Kaliningradzie

Fot. z arch. RC Giżycko

Polsko-rosyjskie spotkanie
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RC biała podlaska

IV Rotariański Wyścig Kaczek na Krznie odbył się 24
czerwca 2018 r. To wydarzenie szczególne, co roku
budzące w organizatorach i uczestnikach mnóstwo
entuzjazmu, pozytywnej energii, radości i satysfakcji
z uczestniczenia w czymś ważnym i dobrym.
Tak jak w ubiegłych latach, celem wyścigu była zbiórka środków na rzecz najmłodszych, tym razem dla
dzieci ze świetlic środowiskowych Dziupla i Promień,
pod hasłem „Pozwól dzieciom wyjechać na wakacje”.
Mimo niesprzyjającej aury, w deszczową, pochmurną
i wietrzną pogodę, mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic przybyli licznie a członkowie Klubu niezawodnie
stawili się do ofiarnej pracy.
Łączny dochód z wydarzenia został
przeznaczony na dwie świetlice środowiskowe
Na wyścig przybył Past Gubernator Dystryktu 2231
Marian Jerzy Korczyński. Wydarzenie uświetnili swymi występami m.in. doskonała grupa Hard Gock, Bartek Peszuk i Zuzia Janik, a nieformalnym hymnem zaczynającym wyścig
już po raz drugi zostało „I love rock’n’roll” .
Zabezpieczenia medycznego podjęło się charytatywnie Nadbużańskie Centrum Medyczne. Emocji, zabawy i gorących serc jak
zwykle nie zabrakło. Kaczuszek w rzece ofiarnie pilnowali członkowie Klubu Mors z Białej Podlaskiej.
Dzięki hojności firm mieliśmy wspaniałe nagrody główne (min. lot widokowy nad miastem – Piotrans, bon o wartości 3 tys. zł –
Retrowood), natomiast RC Biała Podlaska ufundował nagrodę główną - telewizor LG (zdobycia jej gratulujemy Ani z Rakowisk).
Na uczestników wyścigu czekało wiele niespodzianek, w tym blisko 70 nagród ufundowanych przez firmy i osoby fizyczne,
30 kuponów na bezpłatną pizzę ufundowanych przez Diana Catering, prezenty w formie zabawek pluszowych dla dzieci oraz
filmów DVD.
Łączny dochód z wydarzenia wyniósł 17 tys. zł. Świetlice środowiskowe, na które dochód został przeznaczony, mają pod opieką
odpowiednio Promień - 45 i Dziupla - 31 dzieci, zatem zebrane pieniądze podzielone zostały proporcjonalnie do ich liczby i 10
tys. zł otrzymała Świetlica Promień, a 7 tys. zł Dziupla.
Po zakończonym wyścigu została refleksja, że o udanym wydarzeniu nie decyduje słońce i pogoda, ale gorące serca uczestników.
Dziękujemy mediom za sympatyczne relacjonowanie wydarzenia oraz Mariuszowi Maksymiukowi z Radia Biper za świetne
prowadzenie wyścigu. Do zobaczenia za rok. Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

Fot. z arch. RC Biała Podlaska

IV Rotariański Wyścig Kaczek

RC słupsk

29 czerwca 2018 roku Rotarianie z RC Słupsk
uroczyście przekazali na ręce prezesa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Andrzeja Sapińskiego i inicjatora powstania Oddziału
Transplantologii doktora Wojciecha Homendy
czek w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie
nowo otwieranego Oddziału Transplantologii
Szpiku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku.
Już w lipcu 2018 roku nowo powstały Oddział
zaczął przyjmować pierwszych pacjentów.
Środki na ten cel zostały zebrane podczas WieŚrodki zostały zebrane podczas Wieczoru
czoru Charytatywnego jaki Rotarianie zorgaGryf Słupski
Charytatywnego w styczniu 2018 r.
nizowali w styczniu 2018 r. Część artystyczną
wypełnił swoim występem Iwo Orłowski – wybitny aktor Teatru Sabat w Warszawie. Zlicytowano kilkanaście obrazów i innych fantów podarowanych przez uczestników wieczoru. Największym zainteresowaniem licytujących cieszył się szklany Gryf Słupski, wykonany specjalnie na tę
uroczystość w słynnej włoskiej pracowni szkła – Mario Badioli Murano Glass Artist. Dr Wojciech Homenda został nowym
członkiem RC Słupsk. Tekst i fot. Krzysztof Banach, RC Słupsk

Fot. Krzysztof Banach, RC Słupsk

Wsparcie słupskiego Oddziału Transplantologii
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Nowe kluby Rotary
| Janusz Nowastowski
RC Bydgoszcz Stare Miasto|

o młodym składzie, jeśli spora grupa ma
już stosowny wiek i staż.

R

Propozycja II

otarianie,
zakochani
w ruchu rotariańskim,
muszą myśleć o dalszej przyszłości, jeśli chcą,
aby ich marzenia się spełniały wraz z kolejnymi latami i pokoleniami.
Na wszystkich Konferencjach rozmawiamy o sprawach członkowskich:
• przepływie informacji internetowej i nanoszeniu na
stronie RI naszej klubowej
aktywności,
• szerokim oddziaływaniu PR poprzez media społecznościowe,
• naszym periodyku
• zapobieganiu odchodzeniu członków z klubów,
• przyjmowaniu nowych, młodszych
od nas członków do istniejących klubów.
Przyjrzyjmy się bliżej tym razem wyłącznie sprawie tworzenia nowych klubów.
Potrzeba takich działań jest niewątpliwa w świetle porównania „nasycenia”
Rotarianami i klubami Polski na tle
państw ościennych. Odstajemy jako
Dystrykt kilkukrotnie in minus i nic nie
zmienia się na lepsze od dawna.
Kluby istniejące wiele lat w konkretnym
mieście mają tendencje strzeżenia „wyłączności” na ruch rotariański i z wielkim bólem przyjmują sugestie wsparcia
powstawania nowego, młodszego klubu. Trudno im zrozumieć, że nie jest to
ich porażka, a wręcz sukces, że idee rotariańskie są nośne i zarażają młodych.

„pączkowaniu”
poprzez podział
np. na skutek wewnętrznego konfliktu.
Obecnie Dystrykt liczy 80 klubów, a powinniśmy mieć ich w Polsce około 250,
aby być krajem tak rotariańskim jak
Czechy, Słowacja lub Litwa. Jeśli Zarząd
Dystryktu uzna zadanie powstania kilkunastu nowych klubów za strategiczne, to
powinniśmy opracować nowe działania
zmierzające do realizacji tego celu.

Propozycja I
Powracający alumni i studenci z programów wymiany są często po kilku latach
bardzo zainteresowani spłaceniem długu wobec organizacji, która odmieniła
ich życie, ale trzeba pomóc im w powstaniu nowego klubu na miarę ich potrzeb i marzeń.

Jeśli w klubie średnia wieku wynosi 60+
nie trzeba być wielkim psychologiem,
aby zrozumieć, że nie wstąpi do niego
grupa przyjaciół o średniej wieku około
30 lat. Inne problemy, inne spojrzenie
na świat, inne pomysły – to różnica ponad jednego pokolenia.

Należy utworzyć kompletny rejestr
tych osób za ostatnie 10 lat i wznowić
mailowy kontakt, przesyłając informacje i nasze pismo w wersji elektronicznej. Powinniśmy proponować im
„z automatu” członkostwo w Rotarakcie, a jeśli są oddaleni geograficznie,
to uczestnictwo poprzez e-klub.

Dotychczasowa praktyka powstania
nowego klubu polegała głównie na

Należy przemyśleć, jak płynnie przekształcać Rotaract w normalne kluby
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Moja dotychczasowa korespondencja z klubami
w tematyce tworzenia nowych w sąsiednich miastach
nie napawa optymizmem.
Jesteśmy nadal mentalnie
na etapie czekania na pojawienie się przypadkiem
mitycznego „kogoś”, kto zagnieździ nowy klub i zbierze
20 osób. Dotychczas zakładamy, że „kogoś” wskażą nam aktualni Rotarianie, a przypomnę,
że są oni głównie z grupy 60+, czyli
przypuszczamy, że ich znajomy rówieśnik ma być zaczynem nowego klubu.
Ta praktyka daje niekiedy rezultaty,
lecz wystarcza na utrzymywanie stanu
klubów na podobnym poziomie, bowiem istnieją również ich naturalne
upadki.
Aby nasze kluby zechciały takie zadanie
wpisać jako swój priorytet, może należałyby zastosować metodę „marchewki”.
Przykładowo, czy zwolnienie klubu ze
składek na Dystrykt przez okres roku,
w zamian za skuteczne założenie i bycie
sponsorem nowego klubu byłoby opłacalną inwestycją?

Propozycja III
Nie widzę możliwości zdania się wyłącznie na to, aby zdecydowanego przełomu
dokonały same kluby. Problemem wartym nowatorskiego rozważenia jest tworzenie klubów w terenie dziewiczym,
tam gdzie nikt dotychczas nie słyszał
o klubach Rotary.
Mamy dawne miasta wojewódzkie bez
klubów: Bielsko-Biała, Radom, Skierniewice, Siedlce, Płock, Ciechanów, Kalisz, Konin, Krosno, Legnica, Leszno,
Łomża, Nowy Sącz, Opole, Ostrołęka,
Piła, Przemyśl, Sieradz, Suwałki, Tarnobrzeg, Tarnów, Piotrków Trybunalski,
Wałbrzych.
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- potrzebne i ważne

Mamy wiele znaczących i ambitnych miast
powiatowych, mających nawet prywatne
uczelnie wyższe lub filie państwowych,
gdzie jest z dużą pewnością tkanka społeczna pragnąca realizować lokalne cele
w oparciu o sprawdzony, światowy model
rotariański: Stargard, Szczecinek, Kościerzyna, Starogard Gdański, Malbork, Chojnice, Tuchola, Świecie, Brodnica, Iława,
Ełk, Ostróda, Ostrów Wlk., Kłodzko, Gliwice, Bytom, Zabrze, Sosnowiec, Dąbrowa
Górnicza, Ruda Śląska, Czeladź, Tychy, Jastrzębie Zdrój, Stalowa Wola.

lekarzy, ludzi biznesu, działaczy kultury i zwrócić się do nich poprzez lokalne
media, ich organizacje zawodowe oraz
bezpośrednie rozmowy.

czem finansowym dysponujemy dla
realizacji celu strategicznego: zwiększenia ilości klubów poprzez otwarty
nabór do Rotary.

Mamy się naprawdę czym pochwalić
i możemy zaprosić do wspólnego działania. Otwarcie pokażmy, jak potrafimy
wielkie idee charytatywne i programy
młodzieżowe łączyć z aktywnością na
rzecz społeczności lokalnej.

Trzeba pomyśleć, jak tam dotrzeć i zaszczepić nasze idee, jeśli nie mamy na
miejscu żadnego znajomego, naszego
mitycznego „kogoś”. Aby powstały nowe
kluby w innych miastach, trzeba otworzyć się na konkretne grupy społeczne.

Takie podejście może wywołać zdecydowany opór tych, którzy widzą nas nadal
jako kluby dla elity finansowej lub intelektualnej i kultywują zasadom zapraszania wybranych i filtrowania ich na
kilka sposobów. Takie podejście prowadzi do wyraźnej stagnacji, ale czy większość jest już gotowa do zmian?

Musimy zaadresować ofertę utworzenia klubu do nauczycieli, prawników,

Przeprowadźmy
dyskusję,
jakimi
środkami medialnymi i jakim zaple-

Janusz Nowastowski, RC
Bydgoszcz Stare Miasto
Przewodniczący Komitetu ds.
Zakładania Nowych Klubów/New
Club Development Chair w kadencjach
2017-2018 i 2018/2019.
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Zarząd RAC

Anna Grzywacz

District Rotaract
Representative
RAC Kraków-Wawel
Z Rotaractem jestem związana już 5
lat, a wszystko zaczęło się od wymiany
rotariańskiej RYE. W 2012 roku pojechałam do Meksyku. Poznałam nie tylko fascynujący i kolorowy świat tequili
i Mariachi, ale i nasz mały rotariański.
Wymiana Młodzieży to był mój pierwszy krok w stronę służby rotariańskiej,
jeden z najlepiej podjętych w moim życiu. W 2013 roku dołączyłam do Klubu
Rotaract Warszawa Victory. Po zaledwie roku, z uwagi na studia, przeprowadziłam się do Krakowa, ale Warszawę chętnie odwiedzam, więc można
zastać mnie w obu miastach. W Krakowie rozpoczęłam studia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim i dołączyłam do jedynego w swoim rodzaju klubu RAC Kraków-Wawel.
Po roku członkostwa zostałam wybrana na Prezydenta Klubu. W 2016
roku rozpoczęła się moja funkcja jako
Sekretarza Dystryktu w kadencji DRR
Artura Spyrzewskiego. Z pewnością
był to rok w którym wiele się nauczyłam o Rotarakcie i zarządzaniu pracami w Dystrykcie. Był to dla mnie
impuls do tego by podjąć się zadania
pełnienia służby jako DRR i tak też się
stało. W bieżącym roku rotariańskim
będę reprezentowała RAC D2231 Polska. Prywatnie interesuję się fotografią, tańcem, jazdą konną, w wolnych
chwilach rysuję. Moją pasją są podróże i poznawanie nowych ludzi. Za rok
planuję obronić się na dwóch kierunkach oraz mam nadzieję wraz z moim
Zarządem zakończyć z sukcesem tę kadencję. Trzymajcie kciuki!

34 | rotary.org.pl

Natalia Krakowska

Vice DRR, RAC Warszawa Zamek
W tym roku będę pełnić funkcję Vice
DRR’a. W Rotaract Warszawa Zamek
jestem od ponad 3 lat. Urzekła mnie
prawdziwa przyjaźń i szczera chęć pomocy, która jednoczy Rotaractorów na
całym świecie. Rotaract wzbudził we
mnie chęć do inspirowania innych i pobudził głód tworzenia lepszego świata. Zrozumiałam, że celem życia nie
jest być szczęśliwym ale użytecznym,
honorowym i empatycznym. Właśnie
takie zachowanie przynosi szczęście
i sprawia że czujemy się lepsi, bo zrobiliśmy coś dobrego dla innych. Gdy nie
działam tutaj to zajmuję się prowadzeniem badań neurogenetycznych. Staram się łączyć swoją pasję do działań
kreatywnych z nauką, co zaowocowało
stworzeniem firmy, która działa jako
agencja kreatywna, bazująca na wiedzy o ludzkiej percepcji i mózgu.

Agnieszka Sikora

Natalia Sordyl

Sekretarz Dystryktu
RAC Kraków-Wawel
Do Rotaractu trafiłam całkowicie przypadkowo, ale jak się później okazało, był
to jeden z najszczęśliwszych przypadków w moim dotychczasowym życiu.
Po zakończeniu działalności w dużym
projekcie wolontariackim, związanym
z organizacją misji w Afryce, szukałam
nowych wyzwań, które mogłabym podjąć. Zostałam zaproszona na spotkanie
Klubu Rotaract Kraków-Wawel. Jestem jego członkiem po dziś dzień i to
właśnie tam miałam okazję nabyć nieco
doświadczenia w czasie pełnienia służby jako Sekretarz. Prywatnie kończę
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a pozostały czas dzielę pomiędzy dwie
prace. Można pomyśleć: „kiedy w takim
razie masz zamiar znaleźć czas na pełnienie służby?”. Dla mnie nie ma rzeczy
niemożliwych, a dodatkowo wychodzę
z założenia, że na służbę nie znajduje
się czasu, ale pełni się ją cały czas! Jeżeli chodzi o zainteresowania, to uwielbiam gotować i ostatnio jestem bardzo
zaangażowana w zdrowe odżywianie,
można mnie często spotkać na rowerze, a wolny czas najchętniej spędzam
delektując się dobrym kinem. Dodatkowo piszę pracę magisterską z dziedziny
kryminalistyki.

Skarbnik Dystryktu, RAC Warszawa Śródmieście
Moja przygoda z Rotary i Rotaractem rozpoczęła się wiele lat temu, jeszcze w Lublinie, z którego pochodzę. Jednak oficjalnie członkiem Klubu Rotaract Warszawa
Śródmieście zostałam dopiero w 2015 r. W ostatnim roku miałam w nim przyjemność pełnić funkcję Skarbnika. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie będę miała
okazję wykorzystać w roli Skarbnika Dystryktu. Prywatnie jestem absolwentką
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość
oraz Zarządzanie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w doradztwie biznesowym. Obecnie uczestniczę w 3-letnim programie menedżerskim w jednej z kluczowych sieci handlowych w Polsce.

w kadencji 2018-2019

Hanna Dropko

Specjalista ds. PR & Marketing
RAC Warszawa Zamek
Mam 26 lat. W Rotaract jestem od
2009 r. od powrotu z wymiany RYE
w Meksyku.
Na co dzień operuję słowem, dzięki
temu w tym roku obejmę stanowisko
specjalistki ds. PR & Marketingu RAC
w Dystrykcie. Jestem psychologiem
konsumenckim, pracuję jako badacz
rynku i zajmuję się głównie słuchaniem, czasem mówieniem.
Jestem poliglotką, ale nadal uczę się
porozumiewania z drugim człowiekiem - obecnie na II stopniu szkolenia
terapeutycznego w nurcie TSR. Po godzinach tańczę salsę kubańską i ruedę
de casino.

Maciej Pawlisz

Specjalista ds. IT
RAC Warszawa Zamek
Z wykształcenia jestem mgr informatyki i inż. mechatroniki, a obecnie pracuję
jako programista i właściciel w firmie
zajmującej się neurorehabilitacją i interfejsami mózg-komputer. Z Rotary
jestem związany od dzieciństwa, brałem udział w wielu projektach, a największym z nich było roczne stypendium GRSP. Cztery lat temu wstąpiłem
do Klubu Rotaract Warszawa Zamek,
gdzie moim największym projektem
było współorganizowanie konferencji
EUCO 2017, w szczególności od strony
technicznej. Chętnie reprezentuję polski Rotaract na światowych wydarzeniach. Żadne zagadnienia techniczne
nie są mi straszne i z przyjemnością
podejmę wszelkie wyzwania.

Paulina Podlawska

Koordynator ogólnopolski
Poland Trip
RAC Łódź-Fabryka
Jestem studentką piątego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi. Obecnie pełnię
funkcję Sekretarza w swoim Klubie
Rotaract Łódź-Fabryka. Podczas studiów wielokrotnie zajmowałam się
przyjezdnymi studentami, dając im
szansę na poznanie naszego kraju
i kultury, a sama nabrałam ogromnego doświadczenia w organizacji życia
i funkcjonowania zagranicznych przyjaciół na wymianie.
Odbyłam liczne praktyki i wymiany
zagraniczne organizowane zarówno
przez mój Uniwersytet jak i organizację Rotary. To pozwala mi spojrzeć na
takie podróże od drugiej strony, znam
potrzeby oraz oczekiwania naszych
gości. Mam nadzieję, że Poland Trip
sprawi naszym zagranicznym przyjaciołom tak wielką przyjemność jak mi
jego organizacja.

Weronika Ciepiela

Koordynator Programu
Mentorskiego
RAC Warszawa Victory
Pochodzę z Warszawy i mam 20 lat.
Jestem członkiem Klubu
Rotaract
Warszawa Victory a w obecnym roku
2018/2019 pełnię w funkcję Prezydenta Klubu. Uwielbiam podróże, lubię fotografię, literaturę i dobre kino. Moja
przygoda z Rotary rozpoczęła się 3 lata
temu, kiedy wyjechałam na wymianę
międzynarodową do Stanów Zjednoczonych.

Jagoda Zmarz

Redaktor Naczelna Newsletter Polska, RAC Kraków-Wawel
W tym roku rotariańskim, już po raz drugi, będę pełnić tę funkcję. Podczas tej
kadencji mam w planie upodobnić nasz Newsletter do wersji E.R.I.C’a, czyli publikować materiały od Klubów na stronie internetowej Dystryktu, która już prężnie działa. W moim Klubie w Krakowie podjęłam się również służby Sekretarza.
Obecnie jestem studentką I roku magisterki na Energetyce Odnawialnej i Zarządzaniu Energią na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uwielbiam czytać
książki, w szczególności science-fiction i fantasy głównie dlatego, że uważam, iż
uczą alternatywnego podejścia do problemów. Po studiach mam w planie podjąć
pracę w dziedzinie zarządzania energią i wprowadzania nowych technologii odnawialnych źródeł energii.
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| kowalscy w podróży

10 najpiękniejszych plaż świata
| Jarosław Kowalski, RC Olsztyn |

M

1. Plaża Bawaro - Dominikana Karaiby
Jeśli weźmiecie do ręki jakiekolwiek
zestawienie najpiękniejszych plaż na
świecie, to prawie na pewno znajdziesz
w nim Plażę Bawaro. Jest ona uznawana za jedną z najpiękniejszych plaż na
świecie. Ma delikatny, biały piasek a gorący ocean latem miewa po 32-33 stopnie Celsjusza.
2. Plaża Ancon - Kuba - Karaiby
Plaża Ancon położona jest na południu
Kuby tuż obok jednego z bardziej znanych kubańskich miast - Trinidadu.
Miejsca dzieli zaledwie 12 kilometrów
a plaża jest jednym z dalej wysuniętych
na południe punktów. Publicznie dostępna z infrastrukturą i restauracjami.
3. Plaża w Sarasota - Floryda - USA
To jedna z najpiękniejszych plaż na jakich byliśmy w życiu. Niewiarygodne,
ale ma około pół kilometra szerokości
a piasek jest delikatny jak pył. W niedzielę wieczorem na plaży w Sarasota
odbywa się rytuał pożegnania słońca
bębnami.
4. Plaża Balos - Kreta Grecja
Grecka piękność, umiejscowiona na północnym-zachodzie Krety. Jest naprawdę
zjawiskowa i równie mocno oblegana,
dlatego jeśli chcecie czuć się tu kameralnie przyjedźcie jak najwcześniej rano.
5. Elafonisi - Kreta - Grecja
Plaża Elafonisi to druga z pięknych kreteńskich plaż. To ciągnąca się daleko
w morze laguna o przepięknej, czystej
wodzie i piasku o różowym zabarwieniu.
I właśnie kolor tego piasku jest jednym
z głównych powodów, dla których Elafonisi jest często odwiedzana, zarówno
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Plaża Alona na Kubie obok Trinidadu

przez rodowitych Greków jak i turystów.
6. Dumaluan Beach
- Panglao Filipiny
Dumulan Beach to plaża znajdująca się
na południu malutkiej, filipińskiej wyspy Panglao. Jest bardzo czysta ponieważ tuż obok niej znajdują się liczne,
najlepsze hotele tej wyspy. Dumaluan to
piękny, czysty piasek, ciepłe Morze Mindanao, śliczna rafa przybrzeżna.
7. Long Beach Palau - Mikronezja
Na oddalonym od reszty świata pacyficznym archipelagu Mikronezji, w Palau, znajduje się mała wysepka a na niej
Long Beach. Plaża nosi nazwę od specyficznego ukształtowania, które wynika
z pływów wód. Podczas odpływu plaża
ukazuje się oczom ludzi.
8. Ulong Beach - Ulong Island - Palau
Całkiem niedaleko od Long Beach, na
kompletnie bezludnej wyspie Ulong
znajduje się malutka, niebiańska plaża.
Dostać się tam można motorówką lub
kajakiem morskim i taką samą drogą
wrócić.
9. Jumeirah Beach -Dubai
Jak przystało na Dubai plaża Jumeirah
jest jedną z najczystszych jakie widzieliśmy na świecie. Idealnie wysprzątana,
ze znakomicie przygotowaną infrastrukturą a do tego z niezwykłym widokiem
na drapacze chmur.

10. Pwani Mchangani Beach Zanzibar
Wisienka na torcie czyli zjawiskowa
plaża, którą trudno opisać słowami.
Plaża Pwani Mchangani nie jest typową, idealnie wygrabioną plażą. W czasie odpływu woda potrafi wycofać się
na ponad kilometr odsłaniając piasek
pokryty algami. Na plaży wszechobecne
są piękne, klasyczne łodzie z ożaglowaniem gaflowym, które służą do połowu
ryb ale także jako transport turystyczny.

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

Fot. Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

ożemy najbardziej na świecie
kochać podróże, zwiedzanie,
chodzenie godzinami po pięknych miejscach a i tak garść pięknego,
białego piasku nad lazurowym morzem
potrafi wywołać w nas euforię. Bo gdy
z jednej strony kwintesencją podróży jest
sam fakt bycia poza domem i poznawania miejsc i ludzi, to plaża oferuje spełnienie marzeń o idealnym wypoczynku.
Dlatego prezentuję subiektywny ranking
naszych ulubionych plaż, na których
mieliśmy przyjemność poleniuchować.

Fot. Jarosław Gaszyński/fotojaga.info

| nasze akcje

Podczas pokazów zaprezentowano trzy kolekcje wykonane przez
projektantów, którzy brali udział we wcześniejszych warsztatach

Fash’n’act II dla Gabrysi
| Nataniel Mysiakowski
Interact Szczecin International |

16 czerwca 2018 roku w Trafostacji Sztuki w Szczecinie odbyła się
druga już edycja charytatywnego
pokazu Fash’n’act II. Tym razem
celem była pomoc dla chorującej
od ubiegłego roku na ostrą białaczkę szpikową 18-letniej Gabrysi, tegorocznej maturzystki VI LO
w Szczecinie.

P

omysł na tę akcję narodził się
zaledwie rok temu i ze względu
na ogromny sukces, młodzież
ze Szczecińskiego Interactu postanowiła po raz drugi, we współpracy ze
szczecińską Akademią Sztuki zorganizować pokaz. Głównym celem było
niesienie pomocy rówieśnikom. Bazując na ubiegłorocznym doświadczeniu uczniom szczecińskich liceów oraz
gimnazjów udało się zorganizować
event na ponad 500 osób. Było to nie
lada wyzwanie, a przygotowania trwały prawie pół roku. Na szczęście pomocną dłoń do młodzieży wyciągnęło
wiele osób. Szczególne podziękowania
należą się Isobel Perera-Turostowskiej
oraz Małgorzacie Wojtas z RC Szczecin
International.

Tegoroczne przygotowania do wydarzenia podzielone były na trzy etapy. Pierwszym były warsztaty z projektowania,
dzięki którym organizatorzy zgromadzili grupę uzdolnionej młodzieży. Aby
dołączyć do grupy projektantów wystarczyło chcieć nieść pomoc poprzez swoją
pasję oraz znaleźć odrobinę czasu. Idealnym dowodem na to jest ośmioletnia
Pola, najmłodsza z projektantek, której
kreacje podbiły serca gości. Wszystkie
zajęcia odbywały się pod doświadczonym okiem mentorki artystycznej pokazu - Pani Anny Gregorczyk, wykładowczyni ze szczecińskiej Akademii Sztuki.
Następnym etapem była seria czterech
castingów na modeli i modelki, w których swoich sił w modelingu mogli spróbować uczniowie szkół gimnazjalnych
oraz liceów.
Do finałowego castingu dostali się najlepsi. Za selekcję kandydatów odpowiedzialne było jury, w którego skład
wchodziła Weronika Łobejko - dyrektor kreatywny, Sylwia Majdan - ambasadorka pokazu, oraz troje członków
Interactu. Castingi cieszyły się wielką
popularnością.
Trzecim etapem były aż dwa pokazy, które odbyły się 16 czerwca 2018 r.

w Trafostacji Sztuki w Szczecinie tak,
aby umożliwić uczestniczenie w evencie jak największej liczbie zainteresowanych osób. W obu przypadkach, gości było więcej niż krzeseł! Uczestnicy
sami proponowali zajmowanie miejsc
stojących, tylko po to, by móc obejrzeć
pokaz. Świadczy to o wielkim sukcesie
szczecińskiej młodzieży.
Posty udostępniane na Facebook’owej
stronie wydarzenia osiągały ponad 8 tysięcy wyświetleń, a wiele internetowych
portali i gazet przygotowało z tego wydarzenia materiały prasowe.
Podczas pokazów zaprezentowano trzy
kolekcje wykonane przez projektantów,
którzy brali udział we wspomnianych
wyżej warsztatach. Każda kolekcja miała swoją opiekunkę - studentkę z Akademii Sztuki w Szczecinie. Pierwsza
kolekcja nosiła nazwę: ,,Go to my mind”
i była tworzona pod okiem Manueli Koreckiej. Inspiracją dla artystów w tym
przypadku była chęć zatrzymania się na
chwilę i zastanowienia, czego naprawdę pragniemy. Kolejne kreacje, grupa
pod opieką Zuzanny Wasilkowskiej zatytułowała: ,,Go to future”. Projektanci
podczas tworzenia przedstawili swoje wyobrażenie przyszłości, co oddali
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Fot. Jarosław Gaszyński/fotojaga.info

| nasze akcje

Dochód z wydarzenia to prawie 18 tys. zł

w prezentowanych sylwetkach. Nad
ostatnim projektem czuwała Konstancja Kaźmierczyk, a stworzone ubrania
wchodziły w skład kolekcji: ,,Go to Bollywood”. Jak przyznała Julia Galewicz,
jedna z projektantek: ,,inspiracją były
głównie kolory, które od razu przychodzą na myśl, gdy pada hasło: Bollywood”. Całe wydarzenie urozmaiciły dwa
dodatkowe pokazy stworzone przez
studentów pierwszego i drugiego roku
Akademii Sztuki w Szczecinie oraz dwa
występy taneczne. Pierwszy w wykonaniu dziewczynek z grupy ,,Happy feet”,
ze szkoły tańca Replay, prowadzonej
przez jednego z ambasadorów pokazu

- Michała Pawłowskiego, a podczas drugiego występu widzowie mogli przenieść
się wprost do Indii za pośrednictwem
wspaniałego tańca orientalnego, zaprezentowanego przez uczennicę IX LO
w Szczecinie - Amelię Jackowską.
Cel jaki w tym roku przyświecał organizatorom został osiągnięty. Dochód z wydarzenia to prawie 18 tys. zł i dodatkowo dwa ośrodki: Apartamenty za Regą
w Mrzeżynie oraz Dworek Prawdzic
w Niechorzu, zasponsorowały Gabrysi
turnusy rehabilitacyjne.
- Chcielibyśmy bardzo podziękować zarządowi Interact za ich wspaniałą posta-

Projektanci podczas
tworzenia przedstawili swoje
wyobrażenie przyszłości

wę, szczególnie Wiktorii Knobelsdorf,
Kasi Peszko, Natanielowi Mysiakowskiemu, Przemkowi Hoehle, Patrycji
Wanat, Julii Galewicz, Julii Pomykale
i Natalii Mil – mówiła Isobel Perera-Turostowska z RC Szczecin International
- bez ich ciężkiej pracy Fash’n’Act II by
się nie odbył.
Z całą pewnością o Fash’n’act będzie
jeszcze nie raz głośno. Interact zdecydowanie zamierza wpisać charytatywny pokaz na stałe do szczecińskiego
kalendarza wydarzeń i z roku na rok
rozwijać tą akcję. Pamiętajmy, modnie
jest pomagać!

Podziękowania
•
•
•

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Studio 4u

Patronat Honorowy
•
•

Ambasada Indii
Prezydent Miasta Szczecin

Ambasadorzy:
•
•

Sylwia Majdan
Replay Dance Studio

Patronat medialny
•
•
•
•

Prestiż Magazyn Szczeciński
WSzczecinie.pl
Echo Szczecina
Lecenaszczecin.pl
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Sponsorzy:

•

•
•
•
•
•

•

Angels in Action
Exotic Restaurants
Ivona Red Make-up Artist
McDonald’s Kaskada Szczecin
PPHU Bell

•
•

Stomatologia w Narkozie
– Maciej Kozłowski
Studio Fotograficzne RedRoom
Arek Rząd
West Pomeranian Indian Chamber of
Commerce
Wrangler

Fot. modelek do plakatu - Studio Fotograficzne RedRoom Arek Rząd

Partnerzy:

| AKTUALNOŚCI

Witamy w rodzinie Rotary

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

Ryszard Z. Karpowicz
RC Warszawa Konstancin,
doradztwo w obszarze
OZE oraz wprowadzanie
na rynek Polski firmy
doradczej

Jacek Łempicki,
RC Warszawa Konstancin,
Adwokat, Kancelaria
Adwokacka

Bogdan Żejmo,
RC Warszawa Konstancin
prawnik, doradca
finansowy, ubezpieczenia

Krzysztof Żyndul,
RC Warszawa Konstancin
prawnik, doradca
gospodarczy

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

Lipiec
10-22

Mielno Ośrodek „Wodny
Świat”

Obóz żeglarski Mielno 2018

RC Warszawa Sobieski, RC
Berlin Brücke der Einheit,
IYFR Pomerania Fleet

sierpień
10-18

Szlak Jezior Mazurskich

XVI Rejs Wymiany Młodzieży Rotary

RC Giżycko

24

Kraków

Spotkanie Rotarian z ukraińskimi dziećmi
w Krakowie

RC Zamość Ordynacki

26

Jeziorko Bartbetowskie

I Zawody Wędkarskie Dla Dzieci z okazji
zakończenia wakacji

RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński

1

Woryny

XIX Dystryktalne Zawody Wędkarskie
o Puchar Gubernatora D2231 oraz VII
Memoriał Zbigniewa Bartoszewicza

RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński

8

Krutyń - Ukta

II Rotariański Rodzinny Spływ KajakowyKrutynia 2018

RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński

9

PARK CAFE&REST
ul. Sienkiewicza,
Konstancin Jeziorna

II Otwarte Ogrody Sztuki Rotary Konstancin

RC Warszawa Konstancin

12-16

Wilno, Hotel Vilnius
Grand Resort

Instytut Stref 15-16 & GETS

Rotary International

14-16

Hotel InwestSmardzewice

Spotkanie jesienne IFMR Polska

IFMR Polska

22

Park Zdrojowy
Konstancin Jeziorna

III Rotariański Piknik Weekend
Dla Zdrowia / Stop Udarom

RC Warszawa Konstancin

22-23

Giżycko, Twierdza Boeyn

III Zlot Pojazdów Zabytkowych Mazury 2018

RC Giżycko

29-30

Białystok

IV Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

RC Białystok

wrzesień

październik
5-7

Polanica Zdrój, Hotel
Polanica Resort & Spa

Konferencja Dystryktu 2231 kadencji
2018/2019

Dystrykt 2231

13

Wzgórze Św. Brunona,
Giżycko

Święto Ziemniaka

RC Giżycko

20-21

Biała Podlaska

XII Centrum Dialogu

RC Biała Podlaska

27

Olsztyn

V Charytatywny Bal Halloween

RC Olsztyn Varmia

listopad - grudzień
30.112.12

Ryn, Hotel Ryn

Seminaria Tematyczne D2231 i Walne
Zgromadzenie

Dystrykt 2231
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moment
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