DWUMIESIĘCZNIK NR 1 (16)
styczeń-luty 2020

Polska
rotary.org.pl

Czy Kraków stanie się
miastem Konwencji Rotary
International w 2026 roku?
I str. 12

| słowem wstępu

styczeŃ 2020

Każdy z nas
pracuje uczciwie
Mark Daniel Maloney

Prezydent Rotary International

Ludzie z całego świata mają wiele powodów, aby dołączyć do Rotary. Wielu nowych członków co roku dołącza do nas m. in. z tego
samego powodu, dla którego ja to zrobiłem - ponieważ Rotary to
świetny sposób, by wspomóc karierę. Kiedy byłem nowym prawnikiem, rozpoczynającym pracę w Alabamie, Gay i ja zostaliśmy
partnerami w firmie jej ojca. To właśnie on wpoił nam wartości
płynące z dołączenia do Rotary jako sposobu na budowanie relacji i pokazanie potencjalnym klientom, że jesteśmy poważnymi
profesjonalistami, którzy trzymają się wartości jeszcze bardziej
solidnych, niż wymaga tego nasz zawód.
Zaangażowanie Rotary w służbę zawodową opiera się na najwyższych standardach etycznych w biznesie i w poszczególnych
zawodach, na uznaniu wartości wszelkiej użytecznej pracy oraz
na godności każdego Rotarianina, jako możliwości służenia społeczeństwu. Ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna. Bez względu
na zawód, każdy z nas, prowadząc swoją pracę uczciwie i zawsze przestrzegając Testu Czterech Pytań, wnosi istotny wkład
w funkcjonowanie świata.
Jednym z moich priorytetów, jako prezydenta było pogodzenie
wymagań stawianych przez Rotary ze zobowiązaniami zawodowymi i rodzinnymi. Żaden z Rotarian w swojej pracy wolontariusza nie powinien czuć się zmuszony do poświęcenia więcej czasu
niż może. Jest to ważne z kilku powodów, a jednym z nich jest fakt,
że codzienna praca zawodowa jest dla Rotary równie ważna, jak
praca, którą wykonujemy w organizacji. Wartości rotariańskie
przekazujemy wszędzie, a nasz sukces zawodowy pomaga w budowaniu wizerunku Rotary każdego dnia.
Jest to szczególnie ważne w naszych wysiłkach na rzecz dotarcia do młodszych członków. Pragniemy widzieć Rotary, w którym nikt nigdy nie jest proszony o wybór między byciem dobrym
Rotarianinem, dobrym rodzicem, a dobrym właścicielem firmy,
kierownikiem czy pracownikiem. Kiedy prosimy zapracowanych
młodych ludzi, aby do nas dołączyli, nie powinniśmy ich prosić
o rezygnację z czasu i wolności. Powinniśmy nagradzać ich doświadczeniem, które sprawia, że wszystko, co już robią, jest jeszcze bardziej inspirujące.
Zapewnienie większej równowagi w ramach Rotary będzie miało
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Bez względu na zawód, każdy z nas
pracuje uczciwie i wnosi istotny wkład
w funkcjonowanie świata.
również inną zaletę: stworzy innym Rotarianom, w tym Rotaractorom, możliwości wzmocnienia i przejęcia roli przywódczej
w projektach i komitetach. Dzięki temu będą mogli nadal angażować się w działalność naszych klubów i czerpać inspirację do
bycia Rotarianami przez całe życie.
Na całym świecie nasza organizacja jest podziwiana za swoją
służbę zawodową oraz za uhonorowane przez nas wartości, które
zaszczepiamy we wszystkich relacjach biznesowych. Kontynuując naszą pracę na rzecz rozwoju Rotary International, pamiętajmy, że usługi zawodowe pozostają kluczową wartością dodaną
dla potencjalnych członków.
Rotary łączy świat, a dzięki temu, że służba zawodowa Rotary
jest znana ludziom w większej liczbie zawodów i na różnych etapach ich kariery pomożemy rozwijać naszą organizację i sprawimy, że będzie ona silniejsza i bardziej zróżnicowana.
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Wszystkiego najlepszego
z okazji 115. urodzin
Mark Daniel Maloney

Prezydent Rotary International

Wiele się zmieniło na świecie od 1905 roku. Wtedy liczba ludności
na świecie wynosiła około 1,7 miliarda. Dzisiaj jest to 7,7 miliarda
ludzi. W Stanach Zjednoczonych 115 lat temu przypadało tylko 5
telefonów na 100 osób. Szacuje się, że w 2020 r. 96% ludności USA
posiada telefon komórkowy, a zarówno Chiny, jak i Indie mają ich
w użyciu ponad miliard.

dostarczają pożywienia kobietom i dzieciom, ale także stanowią
źródło dochodu dla miejscowych kobiet.
W każdym obszarze zainteresowania i w każdej części świata, projekty rotariańskie poprawiają jakość życia i pomagają lokalnym
społecznościom przystosować się do szybkich zmian. Obchodząc
kolejny wielki rok dla Rotary, ponownie poświęćmy się wzmacnianiu więzi, które sprawiają, że nasza służba jest tak skuteczna.
Poprawimy jakość naszego życia, ponieważ Rotary łączy świat.

W ciągu 115 lat od założenia Rotary, pozornie zmieniło się wszystko, poza wartościami Rotary. Zaczęliśmy od tego i nadal jesteśmy
zaangażowani we wspólnotę, uczciwość, różnorodność, służbę
i przywództwo. Choć nasze motto "Służba ponad własne interesy"
pochodzi z 1911 roku, etos stojący za tymi słowami został zakorzeniony już przez założycieli Rotary.
W związku z tym, że tempo zmian na całym świecie stale rośnie,
zapotrzebowanie na służbę Rotary jest teraz zdecydowanie większe niż kiedykolwiek. Jedną rzeczą jest czytanie o projektach, zupełnie inną jest zobaczenie ich efektów po realizacji i oglądanie
wdzięcznych twarzy ludzi, którzy z nich skorzystali. Projekty
Rotary zmieniają życie i łączą świat. W ciągu ostatniego roku widziałem kilka zrealizowanych niesamowitych projektów. Choćby
w ubiegłym roku, gdy Gay i ja odwiedziliśmy japońską prefekturę
Fukushima. Niewiele miejsc na świecie miało do czynienia z tego
rodzaju dewastacjami, jakie nawiedziły Fukushimę w marcu 2011
roku, kiedy to tsunami wywołane trzęsieniem ziemi doprowadziło
do katastrofy w elektrowni jądrowej. Jednak pomimo tych wydarzeń, dzisiejsza historia Fukushimy nie jest historią zniszczenia.
Jest historią nadziei i odnowy. Dotacje Rotary przyczyniły się do
poprawy dostępu do opieki medycznej i psychologicznej dla ofiar
katastrofy i zmniejszyły izolację tych społeczności poprzez dzielenie się doświadczeniami ludzi z innych części świata, którzy
również otrząsnęli się z katastrofy. Nasze dotacje przyczyniły się
również do zwiększenia motywacji własnej i zachęcenia do trwałej, długofalowej odbudowy społeczności w całym regionie.
Globalne granty zapewniają tam m. in. urządzenia do wytwarzania mleka (tzw. mechaniczne krowy, które służą do produkcji
mleka sojowego), ulepszony system dystrybucji wody, filtry wody,
czyste latryny kompostowe, ogrody rodzinne, wsparcie dla generowania dochodów oraz szkolenia w zakresie higieny i programów
alfabetyzacji. Sprzedawane tam produkty żywnościowe nie tylko

W Sumpango w Gwatemali pracownicy demonstrują
urządzenie do wytwarzania mleka tzw. "mechaniczną
krowę". Wiele dzieci w Gwatemali nie toleruje laktozy,
a mleko sojowe zastępuje im mleko krowie

W każdym obszarze zainteresowania
i w każdej części świata, projekty
rotariańskie poprawiają jakość życia
i pomagają lokalnym społecznościom
przystosować się do szybkich zmian.
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Stwórzmy
razem
historię Rotary
Gary C.K. Huang

Przewodniczący Fundacji Rotary

Ni hao, Rotarianie! Coś niesamowitego wydarzyło się w Wiedniu
w październiku. Biegacz z Kenii Eliud Kipchoge, jako pierwszy
w historii maratonu przebiegł dystans 26,2 mili w mniej niż dwie
godziny.
Przez wiele lat eksperci uważali, że będzie to niemożliwe. Mówili,
że ludzkie ciało nie jest zdolne do osiągnięcia tego wyczynu. Ale
Kipchoge'owi się udało, bo miał niesamowity, pracujący z nim zespół. Miał pomocników narzucających tempo, którzy biegali z nim
na każdym kroku i ludzi, którzy dbali o to, by był odpowiednio odżywiony i nawodniony. Co kilka mil wysyłano nowych biegaczy,
aby nadążyć za tempem i pomóc mu osiągnąć cel.
Podobnie jak Eliud Kipchoge, Rotary ma wspaniałą drużynę
wsparcia, gdy zbliżamy się do ostatniej mili w naszej maratońskiej podróży, aby pozbyć się ze świata polio. Tak wielu niesamowitych Rotarian pomogło przyspieszyć ten wysiłek po drodze, poświęcając swój czas i energię, aby zbliżyć się do naszego celu.
Światowa Organizacja Zdrowia oznaczyła typ 3 dzikiego wirusa
polio, jako wyeliminowany. To wielka nowina! Wytrzymaliśmy
również przez trzy lata bez dzikiego wirusa polio na kontynencie
afrykańskim. Wkrótce może on być również oznaczony, jako wolny od polio.
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Ostatnia mila naszej podróży jest trudna. Pakistan i Afganistan
to dla nas wielkie wyzwania, ale już wcześniej musieliśmy stawić czoła tak wielu innym. Za każdym razem, gdy jakiś cel wydawał się nieosiągalny, Rotarianie stawali razem i odpowiadali
na wezwanie.
To nie jest czas, aby stracić koncentrację lub pomyśleć, że wyścig
już się zakończył. Czy możecie sobie wyobrazić, co by się stało
z Eliudem Kipchoge, gdyby wszyscy pomocnicy wrócili do domu
na ostatnie 2 mile? Być może nigdy nie osiągnąłby swojego celu.
Wykonanie trudnego zadania do końca wymaga specjalnego
skupienia. To są czasy, w których się najbardziej potrzebujemy.
W Tao Te Ching Laozi napisał, że podróż 1000 mil zaczyna się od
jednego kroku. Ale kończy się również jednym krokiem. I te ostatnie kroki wymagają tyle samo odwagi co pierwsze.
Stwórzmy razem historię Rotary - meta jest w zasięgu ręki!
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Studnia
Fundacji
Rotary
Gary C.K. Huang

Przewodniczący Fundacji Rotary

Ni hao, Rotarianie! Od czasów starożytnych ludzie budowali społeczności wokół wody. Zdolność czerpania czystej, świeżej wody
ze studni oznacza, że wioska ma siłę i jest w stanie przetrwać
ciężkie czasy.

dzięki Funduszowi w wysokości 2 miliardów USD! Zyski z inwestycji zapewnią Rotarianom około 100 milionów USD rocznie na
różnego rodzaju projekty zmieniające życie na całym świecie, rok
po roku.

Studnie są niezbędne dla ludzi na całym świecie, ale jako metafora są równie potężne. Czym jest „studnia” Fundacji Rotary?
Z jakiego źródła możemy czerpać, aby zaopatrzyć się i nadążyć
za wszystkimi niesamowitymi Global Grantami, ratującymi życie na całym świecie?

Razem możemy to zrobić. Tak jak świat zmienia się wokół nas,
studnia Fundacji Rotary przetrwa próbę czasu i będzie wywierać
pozytywny wpływ na świat.

Studnią Fundacji Rotary (The Rotary Foundation – TRF) jest
oczywiście nasz Fundusz. Budujemy bardzo głęboką, silną studnię, która zapewni finansowanie dużych projektów dla przyszłych pokoleń. Silny Fundusz zapewni długofalową stabilność
finansową naszej Fundacji i niezbędne zasoby dla jeszcze lepszej
służby w przyszłości.
Naszym celem jest inicjatywa „Building TRF Endowment: 2025
by 2025”- zbudowanie do 2025 r. Funduszu w wysokości 2,025 mld
USD. Do tego czasu spodziewamy się, że będzie miał co najmniej
1 mld USD w aktywach netto, przy zachowaniu równowagi między oczekiwaniami a zobowiązaniami zapisanymi w spadkach.

Konfucjusz czerpał wielką przyjemność z wody. Powiedział:
„Wielka woda może ciągle płynąć do przodu bez zatrzymywania
się. Jest tak uprzejma, że nawadnia ziemię wszędzie, gdzie się pojawi i nie uważa że dokonuje wybitnych czynów. To jest prawdziwa skromność i cnota ”.
Mówiąc o osiągnięciach, Rotary Club w Szanghaju właśnie świętował 100. rocznicę założenia. Ten Klub właśnie osiągnął kolejny
wielki kamień milowy: swojego pierwszego członka Towarzystwa Arch Klumph, Franka Yih. Gōng xit dla naszych przyjaciół
w Szanghaju!

Wyobraźcie sobie, jakie korzyści będziemy w stanie osiągnąć
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Codziennie
zmieniamy
świat
Małgorzata Wojtas

Gubernator Dystryktu 2231
Styczeń w kalendarzu Rotary to miesiąc poświęcony Służbie Zawodowej. Z pięciu Dróg Służby, Służba Zawodowa, (Vocational
Service) jest postrzegana jako najtrudniejsza do precyzyjnego
zdefiniowania. Dlaczego tak się dzieje?
Służba Zawodowa wzywa każdego Rotarianina do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, do uznania wartości
wszystkich profesji jako szansy służenia społeczeństwu. Bez
względu na zawód jaki wykonujemy, wszyscy w znaczący sposób
przyczyniamy się do rozwoju świata, jeśli wykonujemy naszą
pracę uczciwie i przestrzegamy Testu 4 Pytań.
Trudność Służby Zawodowej może polegać na tym, że jest to jedyna Droga Służby, którą realizujemy indywidualnie. Pozostałe
wypełniamy wspólnie z innymi Rotarianami. Razem odczuwamy satysfakcję ze współpracy w klubie i z tego, że zaspokajamy
potrzeby lokalnych społeczności. Jednocześnie mamy nadzieję,
że w wymiarze ogólnoświatowym - jako organizacja - promujemy na świecie pokój i dobrą wolę, realizując w ten sposób Służbę
Międzynarodową. Natomiast Służba Zawodowa zazwyczaj odbywa się w naszych sercach i umysłach.
Jeśli jesteśmy aktywnymi i zaangażowanymi Rotarianami,
prawdopodobnie postrzegamy Służbę Zawodową jako sposób na
życie. O tym czy tak jest faktycznie, wie każdy z nas w swoim sumieniu.
Natomiast luty to miesiąc, w którym świętujemy urodziny Rotary i sięgamy myślą do naszych korzeni. Dzień 23 lutego 1905
r. to data powstania naszej organizacji. Tego dnia w hotelowym
pokoju w Chicago Paul Harris, Gustavus Loehr, Silvester Schiele
oraz Hiram Shorey, spotkali się, aby omówić pomysł założenia
klubu. Jego celem miała być integracja środowiska ludzi biznesu
dzielących określone wartości etyczne. Zostało to zapisane jako
pierwsze spotkanie klubu Rotary. W krótkim czasie grupa ta postawiła sobie jednak nowy cel działania – poprawę życia w mieście, a następnie na całym świecie.
Od 1905 roku świat bardzo się zmienił. Jednak wartości, które
połączyły Paula Harrisa i jego przyjaciół 115 lat temu: niesienie
pomocy, utrzymanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, służba społeczności, propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju - przetrwały i przyciągnęły miliony członków.

6 | rotary.org.pl

Świętując 115. urodziny Rotary, szczególnie wzmocnijmy naszą
przyjaźń w klubach i między klubami. Poinformujmy o tej rocznicy naszych sympatyków. To doskonała okazja, by zaprosić na
urodzinowe spotkanie te koleżanki i kolegów, którzy już nie są
aktywni w naszej organizacji. Nie zapominajmy przy tym święcie także o Alumnach. Może te spotkania dadzą dodatkowy impuls do wzrostu liczebności członków w Waszych klubach.
Niezależnie od tego, jak będziecie świętować tę datę, na pamiątkę 115. urodzin chciałabym zachęcić Was do rozważenia wpłaty
na Rotary Foundation. Pamiętajmy, że wpłacając na naszą Fundację, zwiększamy zdolność Rotary do zmiany świata na lepsze.
Luty to także miesiąc Pokoju i Prewencji. Z ostatniego raportu
ONZ wynika, że w ubiegłym roku liczba uchodźców po raz pierwszy przekroczyła 70 milionów. Coraz więcej konfliktów zbrojnych generuje bowiem coraz więcej uchodźców. Jako Rotarianie
nie akceptujemy tego stanu rzeczy i inwestujemy znaczne środki w zapobieganie konfliktom. Rotariańskie Stypendia Pokojowe
(Rotary Peace Felllowships) to jeden z najważniejszych programów edukacyjnych Rotary Foundation. Fundacja sponsoruje
każdego roku stypendia w formie studiów magisterskich lub studiów dyplomowych, które odbywają się w centrach pokojowych
ulokowanych na całym świecie. Promując tę formę kształcenia
pośrednio także budujemy pokój.
Styczeń i luty doskonale uzupełniają się tematycznie. Służba
zawodowa rozumiana w duchu rotariańskim staje się dla wielu z nas sposobem na życie. Ten sposób na życie powstał 115 lat
temu dzięki wizji jednego człowieka - Paula Harrisa i okazał
się na tyle atrakcyjny, że Rotary International liczy obecnie
1,2 miliona członków i jest obecne w prawie wszystkich krajach.
Wspólnie codziennie zmieniamy świat, realizując projekty warte miliardy dolarów, zapewniając tym samym pomoc, ulgę i nadzieję milionom ludzi na całym świecie. Od 115 lat to powód do
dumy dla każdego z nas.
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Za oknem czuć już powiew
nadchodzącej wiosny. A my
pełni zapału stawiamy kolejne ambitne cele i realizujemy
nowe klubowe akcje. W bieżącym numerze znajdziecie
informacje dotyczące starań
naszego Dystryktu o organizację Konwencji Rotary
International w 2026 roku
w Krakowie i materiał o tym,
że w 2021 roku w Krakowie
Dorota Wcisła
odbędzie się Europejskie
Redaktor naczelna
Spotkanie
Rotaractorów.
Polecam Waszej uwadze także wywiad z ludźmi pełnymi pasji – motoparalotniarzami, mistrzami świata w tej dyscyplinie - Magdaleną Kłoss i Jarosławem Balcerzewskim, a także
wywiad z Ireneuszem Iwańskim na temat jego nowej książki
o Bursztynowej Komnacie. Zachęcam do lektury ciekawej
relacji Rafała Tondery z jego pobytu na Tajwanie. Już tradycyjnie namawiam Was do aktywnego uczestnictwa w redagowaniu naszego magazynu. Piszcie, proponujcie, krytykujcie
a wszystko po to aby było lepiej i bardziej interesująco.
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Druk: Drukarnia OLTOM, ul. Wersalska 29, 91-203 Łódź
Wydawca: Oficyna OKO, ul. Płk. Dąbka 140/2-3, 82-300 Elbląg

Magazyn wydawany na licencji Rotary International
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany
ich tytułów. Materiały do gazety należy kierować na adres: redakcja@rotary.
org.pl
Tekst powinien być napisany w pliku tekstowym (format word) powinien
zawierać imię i nazwisko autora. Zdjęcia w formacie .jpg, rozdzielczość 300
dpi, objętość min. 1 Mb powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora
oraz opisane.
Foto z okładki: Czy Kraków stanie się miastem Konwencji Rotary International
w 2026 roku? Fot. pixabay.com

15. Uczę się gdy mam gdzie, Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
15. Przez płuca do serca, RC Polanica Zdrój
16. Piąty Rotariański Wyścig Kaczek, Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska
16. Zawody strzeleckie, Jerzy Liberadzki, RC Zamość
17. III Rotariańskie Ogrody Sztuki, Jagoda Karolczak, RC Warszawa Konstancin
17. Śladami Rotary po USA, Karol Sienkiewicz, RC Młyniec Drugi
18. Bieg przeciw Polio, Arda Yurdatapan, RC Warszawa Goethe
18. VI Charytatywny Turniej Piłkarski Rotary, Tomasz Michalik, RC Białystok
19. Sala doświadczania świata, RC Świnoujście
19. Rafał Fronia wyruszył na Batura Sar, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
20. Hands On – protezy dla dzieci, Ewa Okrucińska, RC Sopot International
20. Pomoc dla szpitala, Aleksander Bolko, RC Kołobrzeg
20. Kolejna akcja z DKMS, Ilona Nowacka, RC Elbląg Centrum
21. Rotariańska Jesień w Bieszczadach, Jacek Telenga, RC Lublin Centrum
21. Hubertus 2019, RC Częstochowa
21. Chorwaccy nauczyciele gościli w Krakowie, Regina Styn, Marian Demel,
RC Kraków
22. Nowy tandem dla paratriathlonistów, RC Poznań
22. Na Festiwalu Wiatru w Ustce, Karol Sienkiewicz, RC Młyniec Drugi

LUDZIE ROTARY
23. Świat widziany z innej perspektywy - wywiad z Magdaleną Kłoss
i Jarosławem Balcerzewskim z RC Młyniec Drugi, Dorota Wcisła, RC Elbląg
Centrum
28. Tropem Bursztynowej Komnaty - wywiad z Ireneuszem Iwańskim z RC
Olsztyn, Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum
30. Kartki z historii polskiego Rotary, PDG Lesław Morawski, RC Koszalin

FELIETON
31. Kowalscy w podróży, Salvador de Bahia – jedno najpiękniejszych miast
Brazylii, Jarosław Kowalski, RC Olsztyn
32. Moje 3 grosze, Jak wybrać Gubernatora?, Janusz Potępa, RC Kraków
Wawel

ROTARACT
33. Rotaract European Meeting Kraków 2021, Anna Grzywacz, RAC Kraków
Wawel
34. Moc tajwańskich wrażeń, Rafał Tondera, RAC Warszawa, RC Warszawa
Józefów

AKTUALNOŚCI
35. Witamy w rodzinie Rotary
35. Dane statystyczne
35. Słownik skrótów
35. Kalendarium wydarzeń
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Polska
Stany
Zjednoczone

Nikaragua

Ghana

Malezja

Brad Webber

Ludzie czynu
na całym świecie
Nikaragua

Około 300 000
Nikaraguańczyków
to stali mieszkańcy
Kostaryki.
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Aby przyczynić się do
zjednoczenia narodu,
ogarniętego politycznymi
zawirowaniami, Rotary Club
Ciudad Sandino i Rotary
Community Corps of Nueva
Vida, który go sponsoruje,
stworzyły warsztat
budowania pokoju, mający na
celu zachęcanie do dyskusji
obywatelskiej. Przeszkoleni
moderatorzy poprowadzili
w listopadzie trzydniowe
warsztaty, które kosztowały
klub tylko 250 dolarów.
"Moderatorzy opowiedzieli
o swoich doświadczeniach
w rozwiązywaniu konfliktów
bez użycia przemocy poprzez
humor i kreatywność" mówi członek klubu Becca
Mohally Renk. 25 uczestników
zagrało w gry mające na
celu wzmocnienie strategii
budowania pokoju i omówiło
przykłady zastosowania
empatii w ich życiu osobistym.

Stany Zjednoczone

Każdego roku Greg
Asimakoupoulos, członek
Rotary Club Mercer Island
w Waszyngtonie, obserwował
jak uczestnicy półmaratonu
charytatywnego jego
Klubu biegali obok drzwi
wejściowych kościoła,
gdzie był głównym
pastorem. W 2010 roku
w dniu wyścigu odwołał
niedzielne nabożeństwo
poranne i poprosił
zgromadzenie o rozważenie
zaangażowania się
w charakterze wolontariuszy
lub sportowców. Około 200
z 300 osób zgromadzonych na
nabożeństwie zareagowało na
jego apel. Kiedy w 2013 roku
Asimakoupoulos przeniósł się
na nowe stanowisko kapelana
w domu spokojnej starości,
również tam zaangażował
mieszkańców, aby wsparli
wyścig. Postrzegał to
działanie jako obraz tego, że
"grupy wyznaniowe i Rotary
mogą wspólnie wspierać się
w swoich akcjach".

Ghana

Rotarianie i Rotaraktorzy
w rejonie Akry ruszyli na
plażę z akcją, mającą na celu
oczyszczenie linii brzegowej
wzdłuż Zatoki Gwinejskiej.
Przez pięć lat kluby Rotary
w Accra-Spintex, Tema
Meridian i Tema-Sakumono
współpracowały z Rotaractem
Regionalnej Wyższej Szkoły
Morskiej w celu zbierania
śmieci wzdłuż wybrzeża
między Akrą a Temą, miastem
położonym około 18 mil na
wschód od stolicy. W kwietniu
dziesiątki wolontariuszy
zebrały się na plaży
w Sakumono, gdzie miejscowi
rybacy łapią w sieci więcej
śmieci niż ryb. Oprócz pomocy
dla środowiska i korzyści
dla rybaków, wysiłek ten
zwiększył także potencjał
turystyczny regionu - mówi
członek klubu Accra-Spintex
Prosper Edem Amevordzie.

Fot. z arch. RC Warszawa Żoliborz
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Rotary Club Warszawa Żoliborz zorganizował coroczne koncerty jazzowe aby pomóc w sfinansowaniu programu
edukacyjnego na temat zagrożeń związanych ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Polska

Aby pomóc w sfinansowaniu
programu edukacyjnego
na temat zagrożeń
związanych ze Spektrum
Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych (FASD),
Rotary Club Warszawa
Żoliborz zorganizował
coroczne koncerty jazzowe.
Na koncercie w 2019 roku
główną gwiazdą była znana
polska wokalistka jazzowa,
kompozytorka i skrzypaczka
Dorota Miśkiewicz.
FASD dotyczy co najmniej
1 na 50 polskich uczniów
w wieku szkolnym, jak
twierdzą polscy badacze
rządowi. Aby rozwiązać
ten problem, warszawski
klub zainaugurował
program edukacji kobiet na
temat ryzyka związanego
z konsumpcją alkoholu
w czasie ciąży. Rozprowadził
broszurę informacyjną
i zorganizował wydarzenia
publiczne w ramach
Międzynarodowego
Dnia Wiedzy o FASD - 9

września. Strona klubu na
Facebooku poświęcona tej
inicjatywie jest skierowana
do kobiet wykształconych,
profesjonalnych, grupy,
która czasami jest pomijana
przez podobne programy
informacyjne.
"Temat Płodowego Zespołu
Alkoholowego (FAS)
jest nam bardzo bliski"
- mówi członkini klubu
Ania Markowska-Kejler,
ponieważ klub regularnie
współpracuje z miejscowym
domem dziecka. Członkowie
klubu, jak mówi, "z pierwszej
ręki widzieli ograniczenia
spowodowane tym
zespołem". Według
badań z 2014 r. w Polsce
rodzi się rocznie około
900 dzieci z Płodowym
Zespołem Alkoholowym
- najpoważniejszym
i nieodwracalnym objawem
FASD.

Malezja

Po trzęsieniu ziemi o sile
6,0 stopni w skali Richtera,
które nawiedziło Borneo
w czerwcu 2015 roku,
Rotary Club Kota Kinabalu
zmobilizował się do pomocy
lokalnym przewodnikom
górskim, których dochody
ucierpiały, gdy Góra Kinabalu
została zamknięta dla
turystów na kilka miesięcy.
Klub prowadzony przez
członka klubu Stephena
Suttona, entomologa
i entuzjastę rzadkiego
motyla o ptasich skrzydłach
na Kinabalu, zapewnił
szkolenie z ornitologii
i entomologii dla 10 lokalnych
przewodników turystycznych.
Klub sponsorował pierwszy
festiwal ptaków i motyli
„Sabah Kids Bird and
Butterfly” oraz prowadził
kursy na ich temat dla
mieszkańców, którzy goszczą
podróżników w swoich
domach. Klub planuje
pielęgnować zrównoważony
przemysł ekoturystyczny.

W Malezji można
znaleźć około 1200
gatunków motyli,
a 33 gatunki ptaków
występują lokalnie
w samym tylko stanie
Sabah.

Rotary Polska | 9

| ROTARY NA ŚWIECIE

Odliczanie do Konwencji
Odpowiednie posiłki
Podczas pobytu w Honolulu w dniach 6-10 czerwca na Międzynarodowej Konwencji Rotary, znajdziecie w mieście
wiele wspaniałych restauracji. Nie musicie też oddalać się
daleko od Hawajskiego Centrum Kongresowego, aby zjeść
smaczny posiłek.

Ala Moana Center, to centrum handlowe na
dadad
wolnym powietrzu z hawajskim klimatem

Przyjedźcie na wyprzedaż
Jeśli chodzi o pamiątki z wizyty w Honolulu na Międzynarodowej Konwencji Rotary, która odbędzie się w dniach 6-10
czerwca 2020 roku, hawajscy rzemieślnicy i rękodzielnicy
o nie zadbają.
Ala Moana Center (na zdjęciu powyżej), dwa bloki od Hawaii Convention Center, to centrum handlowe na wolnym
powietrzu z wyraźnym hawajskim klimatem. Codzienne pokazy hula o godz. 13.00 prezentują zarówno tradycyjne, jak
i nowoczesne formy tańca. Obok sieci handlowych, takich
jak Coach i Gucci, można tu znaleźć piękne, wykonane lokalnie przedmioty, takie jak koralowa biżuteria w Maui Divers
Jewelry oraz ręcznie robione tekstylia w 'Auana Quilts'.
Jeśli macie ochotę na bardziej zabawne zakupy, połączone
z targami, zarezerwujcie czas na Aloha Stadium Swap Meet
& Marketplace, gdzie ponad 400 lokalnych kupców prezentuje swoje wyroby, w tym ręcznie robione przedmioty i dzieła
sztuki. Swap Meet & Marketplace jest otwarty w środę, sobotę i niedzielę. Nie można pominąć lokalnych przekąsek:
przekonacie się, że „obrany lód” jest idealnym sposobem na
ochłodzenie się w tropikalnym słońcu, podczas gdy Wy szukacie okazji do potargowania się.
Hank Sartin

Opcje lunchu w pobliżu obejmują cały świat, od Kickin' Kajun do Hokkaido Ramen Santouka i Do-ne Japanese Food.
Na kolację, koreański Kang Nam - to restauracja z grillem
znana z yakiniku (grillowane mięso). Zbierzcie grupę i zamówcie jeden z talerzy z różnościami.
Do klasycznych potraw typu brewpub - co na Hawajach
oznacza sałatkę poke i seared ahi, wraz ze skrzydełkami kurczaka, hamburgerami i pizzą - wypróbujcie Waikiki Brewing
Co. i koniecznie spróbujcie piwa.
Natomiast na fajną przekąskę pomiędzy sesjami breakoutowymi, wybierzcie się na „obrany lód”, hawajską ucztę,
w Snow Factory lub Ice Monster Hawaii.
Hank Sartin

Hawajska kuchnia oferuje wiele specjałów

Nie przegap Konferencji Rotary 2020 w Honolulu.
Zarejestruj się na riconvention.org
do 31 marca, aby zaoszczędzić.
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Fot. Shutterstock.com

Fot. Cathy RL

Na śniadanie, Aloha Kitchen ma standardową ofertę, taką
jak jajka Benedykta i omlety, ale specjalnością są tam naleśniki sufletowe - lekkie podejście do klasycznego śniadania.
Jeśli macie ochotę na nieco dłuższy spacer (1,2 mili), Nook
oferuje kilka egzotycznych zamienników podczas porannego posiłku, takich jak naleśniki z kwiatów pomarańczy, gofry
kokosowo-karmelowe i mochi z mąki ryżowej.
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Fot.

Zarząd Rotary International kadencji 2019/2020 wraz z naszym Dyrektorem Piotrem Wygnańczukiem (RC Gdynia)

Z obrad Zarządu Rotary International
T

rzecie posiedzenie Zarządu 2019/
2020 Rotary International odbyło
się w dniach 27–29 stycznia 2020 roku
w siedzibie Centrali Rotary International
w Evanston, IL USA. Było to jedno z krótszych posiedzeń Zarządu RI. Na tym spotkaniu Zarząd dokonał przeglądu dziewięciu raportów Komitetów RI oraz podjął 39
decyzji. Poniżej przedstawiam ważniejsze
decyzje podjęte przez Zarząd często po
burzliwej dyskusji.

Programy, Spotkania, Nagrody
•

•

•

Ustanowienie rocznych składek dla
Rotaractorów w wysokości 5 USD
dla klubów uniwersyteckich oraz 8
USD dla klubów opartych na społecznościach lokalnych, począwszy od 1
lipca 2022 z równoczesną likwidacją
opłaty czarterowej w wysokości 50
USD począwszy od tej samej daty.
Wyjaśnienie decyzji Zarządu z października 2019 roku dotyczącej górnego limitu wieku Rotaractorów,
mówiącej, że klub Rotaract może, ale
nie musi ustalać górny limit wieku,
zgodnie ze swoim statutem.
Zmiana nazwy Rotarian Action Groups na Rotary Action Groups (aby
podkreślić, że te grupy mogą przyjmo-

•

•

•

wać na swoich członków nie-rotarian)
i wyrażenie zgody na przyjmowanie
nie-rotarian na członków tych grup;
W celu zacieśniania współpracy Rotary ze społecznościami lokalnymi,
zatwierdzono koncepcję wydarzeń
dla nie-rotarian po raz pierwszy na
Konwencji w Melbourne w 2023 roku;
Wybrano listę Rotarian zajmujących
się wymianą młodzieżową w roku
2019-2020, którzy zostaną wyróżnieni odznaczeniami na Konwencji
w Honolulu w czerwcu 2020 r.
Zatwierdzono listę 147 Rotarian, nagrodzonych odznaczeniem Service
Above Self za rok 2019-2020.

Administracja i Finanse
•

Począwszy od przyszłego roku rotariańskiego zadecydowano o zaprzestaniu drukowania oficjalnego spisu
klubów Rotary na świecie (Official
Directory). Wszystkie informacje
zamieszczane dotychczas w wersji
drukowanej możemy znaleźć na naszej stronie My Rotary. Zachęcam
wszystkich Rotarian do korzystania
z tych informacji szczególnie przy
podróżach zagranicznych w celu odwiedzania klubów Rotary w innych

•

•

krajach lub też do nawiązywania nowych kontaktów.
Zatwierdzono propozycję Prezydenta-elekta Holgera Knaacka, dotyczącą wyboru członków Komitetu Wykonawczego (Executive Committee)
Zarządu na rok 2020/2021 w następującym składzie:
Wiceprezydent - Johrita Solari
(USA),
Skarbnik - Bharat Pandya (India),
Przewodnicząca Komitetu - Stephanie Urchick (USA)
Zatwierdzono budżet Gubernatorów
Dystryktów na rok 2020/2021 w wysokości 9.3 milliona USD.

Kluby i Dystrykty
•

•

Kontynuowano omawianie globalnego projektu pilotażowego, dotyczącego nowego modelu członkostwa nie
opartego na bazie klubowej.
Dokonano przeglądu sześciu rezolucji przyjętych przez Radę Rezolucji
2019 (Council on Resolutions).

Kolejne posiedzenie Zarządu RI 2019/
2020 odbędzie się w Evanston w kwietniu
2020 roku.
RID Piotr Wygnańczuk, RC Gdynia
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Fot. Pixabay.com

Czy Kraków sta
Konwencji Rotary Inte

Panorama Krakowa

W

październiku 2019 roku Gubernator Dystryktu 2231 Małgorzata
Wojtas przekazała polskim Rotarianom
dobrą wiadomość, że wstępna oferta organizacji Konwencji Światowej Rotary
International w 2026 roku w Krakowie została zaakceptowana przez Zarząd Rotary
International.
Tym samym Kraków znalazł się na liście
7 najlepszych miast, które awansowały do
kolejnego etapu eliminacji. Na ogłoszonej
przez Zarząd Rotary International liście
miast pretendujących do organizacji Konwencji są: Durban (Republika Południowej Afryki), Genua (Włochy), Kraków
(Polska), Manila (Filipiny), Rimini (Włochy), Sharm El Sheikh (Egipt) oraz Trondheim (Norwegia).
Konkurencja miast i dystryktów, które
chciałyby organizować ro wydarzenie jest
duża. Kolejnym etapem będzie złożenie
pełnej oferty dotyczącej organizacji tego
wydarzenia. W tym celu Gubernator Małgorzata Wojtas powołała Komitet Organizacyjny ds. Konwencji Rotary International w Krakowie w następującym składzie:
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przewodniczący - Regionalny Przedstawiciel Gubernatora 2018/2019 Marek
Wcisło – RC Kraków Wawel i członkowie:
Regionalny Przedstawiciel Gubernatora
2019/2020 Wiesław Adamczyk – RC Kraków Zamek Niepołomice, IPDG Łukasz
Grochowski – RC Warszawa Żoliborz,
PDG Janusz Potępa – RC Kraków Wawel,
PDG Jan Wrana – RC Kraków Wawel.
Powołany komitet wraz z zespołem roboczym przygotowuje obszerną ofertę, która
zostanie szczegółowo rozpatrzona w siedzibie Rotary International w Evanston.
Do 28 lutego 2020 r. musimy przygotować propozycję Dystryktu 2231 na organizację Konwencji Światowej RI w 2026
roku w Krakowie. W ofercie, wspólnie
z krakowskimi klubami Rotary i Rotaract,
przygotowujemy ciekawe propozycje spędzenia czasu i przeżycia niesamowitych
wydarzeń w ramach tzw. Hospitality Night oraz Culture Events. Wybór dwóch lub
trzech miast finalistów odbędzie się na zebraniu Zarządu RI w Honolulu.
Dzięki wspaniałej działalności naszego
krakowskiego klubu Rotaract Kraków zo-

stał wybrany miastem, w którym w dniach
14-17 stycznia 2021 roku odbędzie się Europejska Konferencja Rotaract European
Meeting (REM). Możliwość organizacji
tego ważnego wydarzenia jest dla nas zaszczytem i z pewnością będzie doskonałą
okazją do promowania Konwencji Rotary
International w Krakowie w 2026 roku.
Już teraz zapraszamy chętnych do współdziałania i wierzymy, że jeśli zwrócimy się
w najbliższym czasie z prośbą o pomoc
– nie odmówicie jej nam. Z pewnością
współpraca nad tym projektem doskonale
zjednoczy naszą rotariańską społeczność.
Jesteśmy optymistami i mamy nadzieję że zostaniemy umieszczeni na tzw.
"krótkiej" liście miast podczas Konwencji w Honolulu, a co za tym idzie poddani
audytowi w okresie od sierpnia do października, a decyzja o wyborze ma zapaść
w styczniu 2021 w Evanston.
Historia Rotary w Krakowie datuje się od
roku 1933 kiedy to idea utworzenia klubu
Rotary zaczęła gromadzić grupę entuzjastów. Pierwszy krakowski Klub Rotary
powstał w 1934 roku. Niestety w wyniku
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wybuchu wojny w 1940 roku Rotary International zawiesiło działalność klubów
w Polsce i na jego odrodzenie czekaliśmy
prawie 50 lat, a w Krakowie jeszcze rok
dłużej.

Fot. Pixabay.com

Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego ds. Konwencji Rotary International w Krakowie

Fot. z arch. DG Małgorzaty Wojtas

nie się miastem
rnational w 2026 roku?

Kraków zachwyca o każdej porze roku, lecz szczególnie latem

Obecnie w mieście działa 6 klubów: RC
Kraków (1991), RC Kraków Wawel (1997),
RC Kraków Wanda (1999), RC Kraków
Wyspiański (2003), RC Kraków Centrum
(2006), RC Kraków Zamek Niepołomice
(2014). Oprócz nich działa klub Rotaract
Kraków Wawel oraz Interact Klub Kraków.

Marek Wcisło, RC Kraków Wawel,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ds. Konwencji Rotary International w Krakowie
PDG Janusz Potępa, RC Kraków Wawel

Zabytkowe Sukiennice to jedna z wielu atrakcji turystycznych Krakowa

Fot. Pixabay.com

Jeśli Kraków zostanie wybrany to będzie
to wspaniała okazją, aby rotariańska działalność została szerzej zauważona. Konwencja byłaby również znakomitą promocją dla miasta i naszego kraju. Dlatego
bardzo staramy się aby tak się stało.
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Na fot. od lewej: Koordynator Komitetów Międzykrajowych Ryszard Łuczyn, Gubernator D 2232 Nikolay Stebljanko, Regionalny
Przedstawiciel Gubernatora D2231 Wiesław Adamczyk, PDG D2230 Pavlo Kashkadamov, PDG D2232 Siergiej ZawatskI

Fot. z arch. ICC Polska – Ukraina

ICC Polska – Ukraina

Wizyta przyjaźni na Ukrainie
Rotarianie z RC Chełm, RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, RC Jarosław,
RC Polanica Zdrój, RC Wolsztyn, RC Kraków Zamek Niepołomice oraz RC Zamość Ordynacki udali się w daleką podróż, z misją
przyjaźni, do Rotarian z Ukrainy. Podczas uroczystości przekazania służby 6 lipca 2019 r. w Mikołajewie w Dystrykcie 2232,
regionalny przedstawiciel gubernatora Wiesław Adamczyk z RC
Kraków Zamek Niepołomice i Ryszard Łuczyn Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych i Przewodniczący Komitetu
Miedzykrajowego Polska – Ukraina przekazali list od Gubernator polskiego Dystryktu 2231 Małgorzaty Wojtas kierowany do
Past Gubernatora Sergieja Zawatskiego i Gubernatora Nikolay
Stebljanko. Zawierał on wiele ciepłych słów dla wszystkich Rotarian z Ukrainy (na zdjęciu powyżej).
Jednak najważniejszym punktem listu było zaproszenie do
kontynuacji umowy o rozwoju i współpracy między Rotarianami Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach działalności Dystryk-

tów Rotary International 2231 i 2232.
Kolejnym celem było spotkanie z Rotarianami z Odessy. W tym
milionowym mieście funkcjonują trzy kluby: RC Odessa, RC
Odessa Richelieu oraz RC E-Club Odessa i przedstawiciele
wszystkich klubów byli obecni na tym spotkaniu. W trakcie
spotkania Gubernator Dystryktu 2232 – Nikolay Stebljanko
i Prezydent RC Odessa Richelieu – Irina Ługowska serdecznie
zapraszali do kolejnych wizyt, a w szczególności na Konferencję
Dystryktu, która zaplanowana jest na maj 2020 roku w Odessie.
Hasło Prezydenta Rotary International Marka Maloney’a – „Rotary łączy świat” bardzo dobrze odpowiadało celowi naszej rotariańskiej wizyty.
W imieniu całej delegacji serdecznie dziękujemy Viktorowi
Pasichnykowi – członkowi RC Kraków Zamek Niepołomice, za
wspaniałe przyjęcie na trasie naszej podróży.
Ryszard Łuczyn, RC Zamość Ordynacki

ICC Polska – Izrael

Drogie Rotarianki, drodzy Rotarianie, podczas spotkania Komitetów Międzykrajowych w Kielcach zostałam powołana do
przewodniczenia Komitetowi Polska –Izrael. Wiem, że komitet
działał bardzo prężnie w czasie, kiedy kierowali nim Małgorzata i Adam Czajkowscy. Poprzeczka jest więc zawieszona wysoko
i postaram się ze wszelkich sił sprostać temu wyzwaniu.
Mam propozycję dwóch przedsięwzięć związanych z młodzieżą, ale jestem otwarta na pomysły innych. Wyobrażam sobie, że
wśród polskich Rotarian jest duże zainteresowanie kontaktami
między naszymi krajami. Otrzymałam informację, że jest zapotrzebowanie na przyjacielską wymianę rotariańską z Izraelem.
Zależy mi stworzeniu zespołu, który będzie efektywnie działał,
idealną sytuacją byłoby, gdyby w każdym mieście, w którym są
kluby Rotary znalazł się ktoś, kto chciałby działać w ICC Polska
– Izrael. Bardzo proszę o kontakt ze mną pod adresem email:
annastawikowska@o2.pl
Anka Stawikowska, RC Toruń
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Ogród w Hajfie

Źródło: pixabay.com.pl

ICC Polska – Izrael zaprasza do współpracy

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Polanica Zdrój

W szerokim spektrum działań o charakterze społecznym Rotary Club Polanica Zdrój jest między innymi program poprawy
jakości powietrza w Polanicy Zdrój.
Naszą ambicją jest doprowadzenie do sytuacji, w której Polanica Zdrój stanie się pierwszym uzdrowiskiem bez smogu.
Oczywiście aktywność Klubu jest jednym z elementów szeregu
działań podejmowanych przez władze miasta i inne organizacje zainteresowane poprawą jakości życia mieszkańców i kuracjuszy. 1 marca 2019 roku RC Polanica-Zdrój objął opieką 4
czujniki monitorujące istotne dane dotyczące jakości powietrza w mieście.
Zakupu czujników dokonał klubowy Kolega Kazimierz Czechowicz, który już niejednokrotnie udowodniał swoją wrażliwość
społeczną i hojność dla inicjatyw, które służą ludziom i ich
potrzebom. Opłacił także pierwszy rok opłaty abonamentowej
związanej z serwisem czujników. Sensory, których producentem i serwisantem jest krakowska firma AIRLY (www.airly.
eu) zostały zamontowane w czterech lokalizacjach w Polanicy
Zdroju: Al. 1000-lecia, ul. Zdrojowa, ul. Leśna oraz ul. Łąkowa.
Wchodząc na powyższą stronę można odczytać następujące
dane z czujników: temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie oraz (co najważniejsze dla „jakości” powietrza w uzdrowisku) stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10.
Mieszkańcy Polanicy oraz nasi goście mogą stale monitorować
dane zbierane przez czujniki. Głęboko wierzymy, że nasze działanie przyczyni się do pobudzenia świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej a w rezultacie wszyscy będziemy mogli
oddychać zdrowszym powietrzem i z satysfakcją promować
Polanicę Zdrój jako pierwsze uzdrowisko bez smogu. Poprawa jakości powietrza stanie się także poważnym atutem dla
naszych przedsiębiorców, którzy z jeszcze większą łatwością
będą pozyskiwać klientów dla swoich hoteli i pensjonatów.

Główna aleja spacerowa w Parku Zdrojowym

Fot. Pixabay.com

Przez płuca do serca

Warto dodać, że poprawa jakości powietrza jest wyzwaniem
dla każdego z mieszkańców Polanicy Zdrój. Dbając o jakość powietrza dajemy sobie, kuracjuszom i naszym dzieciom szansę
na dłuższe i zdrowsze życie. Istnieje szereg badań medycznych,
które jednoznacznie udowadniają, że zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób, a nawet zgonów. Warto pomyśleć o następnych pokoleniach naszych dzieci i wnuków, o których jakości życia i zdrowia my decydujemy już dzisiaj.
Być może znane polskie powiedzenie: „przez żołądek do serca”, my polaniczanie jako mieszkańcy uzdrowiska, które słynie
w całej Polsce m. in. z lecznictwa kardiologicznego, powinniśmy zmienić na: „przez płuca do serca”. Wierzymy w to, że gwarantując gościom czyste powietrze, trafimy do ich serc i tym
częściej będą nas odwiedzać im więcej satysfakcji oraz zdrowia
będą czerpali za spacerów po naszym pięknym uzdrowisku.
RC Polanica-Zdrój

RC Wolsztyn

Rotary Club Wolsztyn uruchomił kolejny ze swych programów
pomocowych - „UCZĘ SIĘ, GDY MAM GDZIE”. Celem tego programu, jak już sama nazwa sugeruje, jest tworzenie odpowiednich
warunków do nauki dzieci i młodzieży, tam gdzie są one trudne
lub wręcz niemożliwe. Mamy w szczególności na względzie dzieci
z pewnymi ograniczeniami zdrowotnymi lub żyjące w trudnych
warunkach lokalowych.
Poddając modernizacji i adaptacji pokój (pomieszczenie) oraz odpowiednio wyposażając, możemy stworzyć zupełnie inne warunki do normalnego funkcjonowania np. dwóch osób tak, aby każda
miała swój autonomiczny kącik, aby wzajemnie sobie nie przeszkadzały, a jednak były razem. Ważnym jest, aby wszelkie prace
modernizacyjne i remontowe wykonać sprawnie w maksymalnie
krótkim terminie tak by minimalnie, tylko w niezbędnym zakresie
zakłócać życie rodzinne.
Tym razem dzięki wspaniałemu projektowi pani architekt Marty
oraz sprawnej, wręcz błyskawicznej pracy panów Roberta i Rafała

Wyremontowany pokoik będzie służył dwóm dziewczynkom z których
jedna jest niepełnosprawna fizycznie

Fot. Sylwia Kobus-Warząchowska

Uczę się, gdy mam gdzie

udało się stworzyć znakomite warunki do nauki dwóm uroczym
dziewczynkom, z których jedna jest niepełnosprawna fizycznie.
Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wielkie serce. Radość
dziewczynek z posiadania własnych „pokoików” była nie do opisania, a uśmiechom nie było końca. Warto działać i pracować dla
takich chwil.
Krzysztof Piotrowski, RC Wolsztyn
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Biała Podlaska

Już po raz piąty odbył się Rotariański Wyścig Kaczek na rzece
Krznie w Białej Podlaskiej. Tym razem w dniu 23 czerwca 2019 r.
na starcie wyścigu pojawiło się ponad 700 kaczuszek. Organizatorem tego wydarzenia jest Rotary Club Biała Podlaska.
W tym roku środki ze sprzedaży cegiełek, czyli gumowych kaczuszek, przeznaczone będą na rzecz dzieci z klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana
Kochanowskiego w Białej Podlaskiej. W tych
klasach uczą się dzieci niepełnosprawne, które nie mogłyby uczęszczać do klas bez wspomagania. Do tej pory w czterech edycjach
udało się zebrać ponad 67 000 zł. Całą sumę
przeznaczono na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci.
Po wyścigu większość kaczuszek zabierają
do swoich domów dzieci, a te które zostają są
myte i używane w kolejnych wyścigach.
W dniu 3 lipca 2019 roku w obecności zaproszonych gości, mieliśmy wielką satysfakcję przekazać na
ręce dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Violetty Chmielewskiej
symboliczny czek na kwotę 14 000 zł, zebranych w czasie V Rotariańskiego Wyścigu Kaczek na Krznie.
Zebrana kwota ma być przeznaczona na wyposażenie sali do
rewalidacji, gdzie uczą się dzieci z niepełnosprawnością. Tego
dnia została przekazana służba rotariańska przez kończącą
kadencję prezydent klubu Sylwię Kalinowską na ręce nowej ,

Podczas 5 edycji wyścigu Rotarianie zebrali 14 000 zł

Fot. z arch. RC Biała Podlaska

Piąty Rotariański
Wyścig Kaczek

Małgorzaty Nikolskiej. Sylwii serdecznie dziękujemy, a Małgosi życzymy owocnej pracy.
Jeszcze raz przekazujemy serdeczne podziękowania za pomoc i szczodrość w organizacji wyścigu
kaczek dla następujących osób i organizacji: Sławomir
Paluch, Ireneusz Chalecki, Mariusz Maksymiuk, Artur
Kalinowski Retrowood, Kalinowska Art, NZOZ Medyk Biała
Podlaska, Bricoman, ALAB Laboratoria, Fines Operator Bankowy, Hard Gock, Nadbużańskie Centrum Medyczne, Piotr Frończuk Piotrans, Pałac Cieleśnica, Zieleń Sp. z o.o., Meble Barzyńscy,
Daria Jurczak, PPHiU Dombud, Europejskie Centrum Rehabilitacji, PHU Mati Leszek Chaberski, Wiesław Zajączkowski, Bialski Klub Morsa, Stanisław Wlazło. Macie wielkie i dobre serca.
Janusz Matusiak, RC Biała Podlaska

RC Zamość

Już po raz czternasty na strzelnicy sportowej w Zamościu odbyły się Mistrzostwa Dystryktu 2231 RI w strzelaniu z broni
sportowej organizowane przez RC Zamość. Wydarzenie to ma
już swoją tradycję i dlatego 7 września zawody ponownie zgromadziły 42 miłośników tej dyscypliny. Na starcie pojawili się
Rotarianie z RC Jarosław, RC Janów Lubelski, RC Słupsk, RC
Wolsztyn, RC Zamość Ordynacki i RC Zamość oraz grono przyjaciół i sympatyków naszego Klubu podzielonych na czternaście
3-osobowych zespołów.
Gubernator Dystryktu Małgorzatę Wojtas, która objęła honorowy
patronat nad wydarzeniem, reprezentował regionalny przedstawiciel gubernatora Dorian Flis z RC Lublin. Zawody zaszczycił
swoją obecnością, tradycyjnie Prezydent Miasta Zamościa Pan
Andrzej Wnuk.
Najlepszym strzelcem łącznie w strzelaniu z pistoletu sportowego i karabinka okazał się Zbigniew Żukowski, gromadząc w sumie
306 pkt. Drużyna Zbigniewa zdobyła również I miejsce (836 pkt.)
ale już na II znalazł się zespół RC Zamość (763pkt.). Na podium
znaleźli się również koledzy z RC Zamość Ordynacki (731pkt.)
W kategoriach indywidualnych z pucharami wyjechali: Agata Lisiecka i Jerzy Leśniewski z RC Wolsztyn, Andrzej Górski z RC Za-
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Zawody strzeleckie w Zamościu mają już 14-letnią tradycję

Fot. z arch. RC Zamość

Zawody strzeleckie

mość Ordynacki, Jakub Słoma i Lidia Sobczyńska z RC Jarosław.
W Zamościu pozostał zwycięzca w strzelaniu z pistoletu sportowego Zbyszek Kubina. Wydarzenie uatrakcyjniły zaproszone reprezentantki Polski w strzelaniu z łuku, zawodniczki zamojskiego
Klubu Agros wraz ze swoim trenerem, dając pokaz swoich znakomitych umiejętności.
Zapraszamy już dzisiaj wszystkich Rotarian na kolejne XV jubileuszowe Mistrzostwa. Do zobaczenia w pierwszą sobotę września
2020 roku na strzelnicy sportowej w Zamościu.
Jerzy Liberadzki, RC Zamość

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Młyniec Drugi

Śladami Rotary po USA
Kto nie lubi podróży i odwiedzania nowych miejsc. W tym roku
miałem okazję objechać kilka zachodnich stanów USA – Kalifornię, Nevadę i Utah.
A jak USA to i Rotary, wszak nasza organizacja powstała właśnie
w tym kraju, w Chicago i tam jest najsilniejsza. Dlatego obecność
RI w USA jest dobrze widoczna. Wspomnę tylko o dwóch takich
„widocznych znakach”.

Dolina Ognia

Tablica pamiątkowa z 1974 roku przy Market Street
Fot. z arch. Karola Sienkiewicza, RC Młyniec Drugi

Pierwszy pochodzi z Parku stanowego Valley of Fire w Nevadzie.
To bardzo ciekawe, chociaż piekielnie gorące miejsce. Nazwa Doliny Ognia pochodzi jednak nie od temperatur a od ognistoczerwonych formacji skalnych (głównie z piaskowca). W przeszłości
dolinę odwiedzali Indianie Anasazi, o czym świadczą zachowane
do dziś petroglify wykute w wielu miejscach doliny.
Warto wspomnieć, że w Dolinie Ognia powstały fragmenty filmu
Con Air z Nicolasem Cagem.
Swoją obecność zaznaczył tam Klub Rotary z pobliskiej Moapa
Valley, co widać na mapie parku znajdującej się w Visitors Center.

San Francisco, Kalifornia

Rotarian nie mogło zabraknąć w mieście wolności, czyli San Francisco. Wszak to właśnie tam w 1908 r. powstał drugi w USA Klub!
San Francisco to piękne miasto z doskonałym klimatem (po wizycie w Dolinie Śmierci nieźle tam zmarzliśmy). Niemniej jednak
warto poświecić kilka dni na niespieszne spacery wokół Union
Square czy wzdłuż wybrzeża do Pier 39. Oczywiście podczas spacerów można szukać rotariańskich pamiątek.
Po prawej zdjęcie tablicy pamiątkowej z 1974 r. przy Market Street, jednej z głównych ulic miasta. Na tablicy tej znajdują się Test 4
pytań. Sądzę, że odpowiedzi na nie są ważne także dzisiaj.

Dolina Ognia

Zachęcam wszystkich Rotarian do poszukiwania takich „widocznych śladów”. To ciekawa zabawa bo przy okazji można dowiedzieć się czegoś nowego o Rotary.
Karol Sienkiewicz, RC Młyniec Drugi

RC Warszawa Konstancin

III Rotariańskie Ogrody Sztuki już za nami. Celem tego dorocznego wydarzenia charytatywnego jest pozyskiwanie środków na
pomoc dzieciom z domów dziecka. Klub Rotary Warszawa Konstancin ma pod swą opieką kilka takich placówek i wspiera edukacyjny rozwój ich wychowanków.
Niedzielny wieczór w stylowych wnętrzach restauracji Park
Cafe w Konstancinie otworzył Prezydent Klubu Paweł Szwarc.
W czasie trwania wydarzenia odbyła się aukcja charytatywna
prac znanej malarki Hanny Bakuły oraz pokaz autorskiej kolekcji mody Violi Śpiechowicz. Przybyli goście bardzo chętnie licytowali obrazy oraz piękną suknię podarowaną na aukcję przez
kreatorkę mody, jesteśmy bardzo wdzięczni firmie Mokobelle,
która ufundowała piękny zestaw biżuterii również na licytację.
Muzycznym dopełnieniem tego wspaniałego wydarzenia był
występ duetu wiolonczelowego Kuczok Rogoziński.
Ze środków finansowych zebranych w czasie Ogrodów Sztuki
w ubiegłym roku Klub Rotary Warszawa Konstancin wybudował
na terenie Domu Dziecka w Pęcherach k/Piaseczna dużą, zada-

Goście bardzo chętnie licytowali piękne dzieła sztuki

Fot. z arch. RC Warszawa Konstancin

III Rotariańskie Ogrody Sztuki

szoną altanę. Zapewniamy, że fundusze pozyskane na tegorocznej imprezie zostaną również dobrze wydane dla potrzebujących
dzieci. Taki jest właśnie cel naszego działania.
Dziękujemy wszystkim hojnym Darczyńcom i Gościom za miły
wieczór i zapraszamy za rok!
Jagoda Karolczak, RC Warszawa Konstancin
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Uczestnicy otrzymali specjalne koszulki

Bieg przeciw polio
Klub Rotary Warszawa Goethe wspólnie z Polsko-Niemiecką
Szkołą Dialogu i Spotkań im. Willy’ego Brandta (WBS) zorganizował po raz drugi bieg sponsorowany dla wsparcia walki
z polio.
Wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2019 roku i wzięło w nim
udział ponad 300 uczniów. Podzieleni na różne grupy wiekowe,
przez cały dzień mierzyli swoje zdolności sportowe z innymi klasami. Klasa z najlepszym wynikiem otrzymała puchar zwycięz-

Ponad 300 uczniów brało udział w biegu

Fot. Marek Kępiński

RC Warszawa Goethe

cy, który pozostaje w niej na bieżący rok szkolny, do kolejnego
biegu. Puchar został ufundowany przez Klub Rotary Warszawa
Goethe. Dodatkowym elementem biegu dla wszystkich uczestników była prezentacja dot. segregacji śmieci, z praktycznymi
elementami zastosowania zdobytej wiedzy.
Uczestnicy biegu uzbierali od swoich rodzin i znajomych w sumie ponad 18 tys. zł, z czego prawie 14 tys. zł zostanie przeznaczone na rzecz globalnej walki z polio. Doliczając do tej kwoty
wsparcie Fundacji Bill i Melinda Gates udało się tym samym zebrać kwotę ok. 41 500 zł.
Arda Yurdatapan, RC Warszawa Goethe

RC Białystok

VI Charytatywny Turniej Piłkarski Rotary, organizowany przez
RC Białystok, odbył się w dniach 5-6 października 2019 roku na
Stadionie Lekkoatletycznym BOSiR. W turnieju wzięło udział 12
drużyn z największych zakładów i instytucji z miasta i regionu.
Pogoda dopisała. W pierwszym dniu zawodów drużyny rozgrywały eliminacje w dwóch grupach, z których każde trzy najlepsze zespoły zakwalifikowały się do rozgrywek finałowych w Grupie Mistrzowskiej w kolejnym dniu zawodów.
Zespoły, które zajęły miejsca od IV do VI, rozgrywki kontynuowały w Grupie Rekreacyjnej. Podczas zawodów gościliśmy
dzieci i młodzież wraz z wychowawcami z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom pod Modrzewiem” (potocznie zwanej
„Jedynką”). Zarówno w Grupie Rekreacyjnej jak i Mistrzowskiej
do ostatniego meczu nie znaliśmy zwycięzcy co dowodzi wysokiego poziomu rozgrywek. Sama gra odbywała się w atmosferze „fair play” o czym świadczy brak kontuzji. W rozgrywkach
także wzięli udział chłopcy z „Jedynki”, strzelając 4 gole! Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego turnieju oraz
BOSiR. Środki zebrane podczas turnieju przeznaczone zostaną
na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z tej placówki. Na koniec
zawodów dyrektor Placówki podziękował nam za wsparcie oraz
pomysł na tak wspaniałą i ciepłą imprezę.
Dziękujemy panu dyrektorowi, paniom opiekunkom – Justynie, Marcie, Milenie, oraz wychowankom Alicji, Asi, Marysi,
Olivii, Wiktorii, Arturowi, Dominikowi, Łukaszowi, Patrykowi
i Przemkowi.
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W turnieju wzięło udział 12 drużyn z największych zakładów
i instytucji z miasta i regionu

Fot. z arch. RC Białystok

VI Charytatywny Turniej Piłkarski Rotary

To wszystko nie byłoby możliwe bez naszych drużyn i zawodników: Hanbud Biasan, Artur Sawick,i Adampol Team, Grupa
PGE, Rosti Bianor Sp. z oo, Promotech, Margo-worldwide, SMP,
Biazet, Sempai, PLUM Eltron – bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy naszym sponsorom: Galeria Plakatu, Świat Reklamy,
Zdrowa Woda, KajaSport.pl patronom medialnym Radio Akadera, BIA24.pl
Bardzo dziękujemy także Panu Łukaszowi Prokorymowi Przewodniczącemu Rady Miasta Białystok za objęcie naszych zawodów Honorowym Patronatem.
Zapraszamy do kolejnego już VII Charytatywnego Turnieju Piłkarskiego Rotary, który odbędzie się w Hali w lutym 2020 roku.
Tomasz Michalik, RC Białystok

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC KARPACZ KARKONOSZE

Rotarianin Rafał Fronia (RC Karpacz Karkonosze) wyruszył na
zimową wyprawę unifikacyjną programu Polski Himalaizm Zimowy im. Artura Hajzera. Celem ekspedycji jest położony w zachodnim Karakorum w Pakistanie szczyt Batura Sar (7795 m n.
p. m.). 13 stycznia 2020 roku grupa ośmiu wspinaczy poleciała
do Islamabadu.
Kierownikiem ekspedycji jest Piotr Tomala szef programu Polski Himalaizm Zimowy, zastępcą kierownika został Rafał Fronia. W wyprawie uczestniczą także Mariusz Hatala (lekarz),
Wojciech Flaczyński, Filip Babicz, Krzysztof Stasiak, Marco
Schwiergall i Oswald Rodrigo Pereira, który jest filmowcem ekspedycji. Jest to kolejny etap przygotowań do zimowej wyprawy
na K2.
Batura Sar to 25. szczyt świata. Po raz pierwszy został zdobyty
w 1976 roku. Dotychczas odbyła się jedna nieudana próba zimowego wejścia (austriacka wyprawa, rok 1981). W lipcu 1988 roku
na szczyt tego siedmiotysięcznika weszło dwóch Polaków: Paweł
Kubalski i Zygmunt Heinrich.
Wyprawa zaplanowana jest wstępnie do połowy marca. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Postęp wyprawy można śledzić na stronie programu Polski Himalaizm Zimowy (https://
www.facebook.com/PolskiHimalaizmZimowy/).
Rafał Fronia to maratończyk, himalaista, podróżnik, zdobywca
ośmiotysięczników oraz pisarz. Z zawodu jest kartografem i właścicielem Wydawnictwa Turystycznego PLAN. Z zamiłowania
jest prawdziwym człowiekiem gór. Odbył już wiele wypraw, m.
in. do Afryki i Karakorum, w Himalaje i Andy. Uczestnik programu Polski Himalaizm Zimowy oraz Narodowej Zimowej Wy-

Fot. z arch. prywatnego Rafała Froni

Rafał Fronia bierze udział
w wyprawie na Batura Sar

Rafał Fronia

prawy na K2. Autor cieszących się dużą popularnością książek
„Anatomia Góry” i „Rozmowa z Górą”.
Od 12 lat jest członkiem RC Karpacz Karkonosze. W kadencji
2013/2014 Prezydent Klubu. W Klubie pełnił także funkcje sekretarza.
Dorota Wcisła, RC Elbląg Centrum

RC Świnoujście

Rotarianie z Rotary Club Świnoujście dofinansowali wyposażenie sali doświadczania świata metodą terapii polisensorycznej
Snozelen w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu. Sala została sfinansowana głównie ze środków Budżetu Obywatelskiego, jednak RC Świnoujście przekazał na ten cel 18 600 zł. Były to środki pozyskane podczas balu
charytatywnego zorganizowanego podczas kadencji Prezydenta
Klubu Mirosława Jędraka.
W dniu 2 października 2019 roku miało miejsce oficjalne otwarcie tej inwestycji. Uroczystość otwarcia sali została połączona
z prezentacją elementów wyposażenia Snoezelen. Było to dla
wszystkich zaproszonych gości bardzo interesujące i przyjemne
doświadczenie.
Sala jest efektem połączenia wspólnych sił. Najważniejsze to
motywacja i zaangażowanie pań nauczycielek-terapeutek oraz
dyrekcji szkoły. Jeśli chodzi o stronę finansową, sala została
głównie sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego, jednakże Klub również dołożył do niej swoją cegiełkę przekazując
na ten cel 18.600 złotych. Natomiast Rada Rodziców doposażyła
salę w zestaw oryginalnych instrumentów perkusyjnych.

Uroczystość otwarcia sali doświadczania świata była połączona
z prezentacją elementów wyposażenia Snoezelen

Fot. z arch. RC Świnoujście

Sala doświadczania świata

Snoezelen to metoda terapii polisensorycznej. Polega na stymulowaniu wszystkich zmysłów, co z kolei oddziałuje pozytywnie –
w zależności od konkretnego przypadku pobudzająco bądź uspokajająco – na dzieci uczestniczące w terapii.
RC Świnoujście
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Sopot International

Każde dziecko potrzebujące protezy otrzyma
ją od RC Sopot International bezpłatnie

Kolejna akcja z DKMS zakończyła sie sukcesem

Kolejna akcja z DKMS
Współpraca z Fundacją DKMS na stałe wpisała się w działalność Rotary Club Elbląg Centrum. W sobotę 19 października
2019 roku w ramach Dnia Dawcy Szpiku Rotarianki zorganizowały trzecią już wspólną akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Tym razem była dedykowana 10-miesięcznemu Maksiowi,
chorującemu na ciężki złożony niedobór odporności. Jedyną
szansą dla chłopca jest przeszczep szpiku. Każda nowo zarejestrowana osoba zwiększa szansę, jego i wszystkich chorych, na
znalezienie bliźniaka genetycznego.
Jak co roku do stanowisk rejestracji zgłaszali się nie tylko chętni do dołączenia do banku dawców, ale też ci, którzy chcieli podzielić się swoimi historiami, między innymi dotyczącymi oddania swojego szpiku potrzebującym.
Akcja RC Elbląg Centrum wzbogaciła bank Fundacji o 38 nowych dawców i choć to nawet nie kropla w morzu potrzeb, to
Fundacja zgodnie powtarza, że cieszy się z każdego zarejestrowanego dawcy. Trzymajmy kciuki za Maksia!
Ilona Nowacka ,RC Elbląg Centrum

Fot. z arch. RC Sopot International

Fot. z arch. RC Elbląg Centrum

RC Elbląg Centrum

Hands ON
– protezy dla dzieci
Czy dziecko pozbawione rączki to tragedia? Nie! Poprzez wydrukowanie w 3D protezy indywidualnie dopasowanej do dziecka,
jego potrzeb, a nawet jego upodobań, poprawiamy jego ogólny
rozwój psychofizyczny. Powodujemy, że dziecko czuje się wyjątkowe, ale w inny niż dotychczas, bo pozytywny sposób! Dodatkowo – jedynym wynagrodzeniem dla nas jest uśmiech dziecka
i wdzięczność rodziców.
RC Sopot International w ramach projektu Hands ON zaopatruje dzieci pozbawione przedramienia, dłoni lub palców
w protezy drukowane metodą 3D. Każde dziecko potrzebujące
protezy otrzyma ją od naszego klubu za darmo. Nieodpłatnie będziemy drukować także części, które będą musiały być wymieniane w miarę rozwoju dziecka, aż do momentu, kiedy będzie
mogło starać się o otrzymanie protezy bionicznej.
Drukujemy te protezy w oparciu o program komputerowy
o otwartym kodzie opracowany przez naukowców z USA, a do
produkcji używamy materiałów biodegradowalnych, co jest ważne kiedy konieczne jest wykonywanie prototypów.
Rotary Łączy Świat – w przypadku tych dzieci łączymy je ze
światem, gdzie dzieci jeżdżą na rowerach, grają w piłkę, a nawet
uczą się gry na instrumentach…
Ewa Okrucińska, RC Sopot International

RC Kołobrzeg

Rotary Club Kołobrzeg i Rotary Club Bjerringbro przekazały ponad 400 kompletów pościeli i łóżko do dializy dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu.
Działamy zgodnie z zasadą: „Nie można pomóc każdemu, ale
każdy może pomóc komuś”. Dziękujemy darczyńcom uczestnikom Balu Rotary oraz firmie Beirholm z Danii.
Konferencja prasowa zorganizowana podczas przekazania wyposażenia była też okazją do pożegnania dziewczyn z międzynarodowej wymiany młodzieży 2018/2019: Michael Josephine Jasinski z USA, Cristina Paola Sanchez Gonzalez, Ayline Karolina
Steck z Meksyku. Aleksander Bolko, RC Kołobrzeg
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Pościel oraz łóżko będą służyły pacjentom
Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Fot. arch. RC Kołobrzeg

Pomoc dla szpitala

| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC jarosław

Piękna pogoda sprawiła, że zarówno publiczność jak i zawodnicy dopisali

Hubertus 2019
Tradycyjnie już na błoniach zamkowych przy restauracji Spichlerz w Olsztynie koło Częstochowy odbył się Hubertus 2019
organizowany przez Rotary Club Częstochowa. W październiku 2019 roku wzięło w nim udział ponad 90 jeźdźców. Dochód
z Hubertusa został przeznaczony na wsparcie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-wychowawczego Nr 1 przy ul. Legionów
w Częstochowie.
Piękna pogoda sprawiła, że zarówno publiczność jak i zawodnicy dopisali. Pogoń za lisem, pokazy sokolnictwa i kaskaderki, a do tego koncert zespołu Chłopcy z Placu Broni sprawiły
że nastroje dopisywały. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem
cieszyła się degustacja potraw i nalewek przygotowanych przez
żony Rotarian. Dla dzieci przygotowano specjalne zajęcia plastyczne i wiele różnych dodatkowych atrakcji. W wydarzeniu
uczestniczyły także dziewczyny z rotariańskiej wymiany młodzieżowej Lola z USA i Maria z Meksyku, które miały okazję poznać polską kuchnię kulturę i zwyczaje. Już teraz zapraszamy na
Hubertusa 2020.
RC Częstochowa

Uczestnicy wydarzenia poznawali uroki jesiennych Bieszczad

Fot. Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

Fot. z arch. RC Częstochowa

RC Częstochowa

Rotariańska Jesień w Bieszczadach
Tradycyjnie już Rotariańska Jesień w Bieszczadach została zorganizowana przez RC Jarosław we wrześniu 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyli Rotarianie z Klubów Lubelszczyzny, Podkarpacia i Krakowa.
Program wydarzenia przygotowany przez Zbigniewa Dziedzica,
Prezydenta Klubu Tadeusza Zygadło i Marka Poździka zintegrował środowisko i pozwolił poznać uroki Bieszczad.
Podczas pierwszego wspólnego wieczoru, omówiono działalność charytatywną poszczególnych Klubów. Drugiego dnia już
o 7 rano zaplanowany był wyjazd na szlak i wejście kamienistą
ścieżka na górę Korbania 400 m różnicy w pionie i 2,5 godziny
w jedną stronę. Nie wszyscy uczestnicy podołali temu wyzwaniu. Kolejnego dnia w planie była łagodniejsza góra – Łopienka
– i spacer po Zaporze Solina…
Nie zdradzę, co organizatorzy szykują na przyszły rok….. ale będzie ciekawie. Dziękuję Kolegom z RC Jarosław za wspaniale
spędzony czas.
Jacek Telenga, RC Lublin Centrum

RC Kraków

W dniach od 24 do 30 czerwca 2019 r. na zaproszenie byłego
przewodniczącego Komitetu Polska-Chorwacja Dystrykt 2231
Rotary International Komitet Polska Chorwacja – Mariana
Demela, we współpracy z Ośrodkiem ZHP w Korzkwi reprezentowanym przez komendanta Pawła Grabkę oraz Szkołą Podstawową w Korzkwi, reprezentowaną przez dyrektora Reginę Styn,
goszczono grupę siedemnastu nauczycieli wraz z dyrektorem
profesor Branką Bego ze szkoły w Szybeniku.
Celem pobytu było poznanie Krakowa i okolicy, a także zacieśnienie współpracy między podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Gości powitała prawdziwie letnia, gorąca aura. W trakcie
pobytu odbyło się zwiedzanie centrum Krakowa z przewodnikiem, w tym Wawelu, wycieczka do Zakopanego i Kopalni Soli
w Wieliczce.
Nauczyciele chorwaccy odwiedzili również Szkołę Podstawową
w Bibicach, gdzie mogli zwiedzić najnowszą część obiektu z basenem, a także uzyskać informacje na temat polskiego systemu
edukacji.
Na zakończenie pobytu zaplanowano dwie atrakcje: ognisko pożegnalne z towarzyszeniem kapeli regionalnej z gminy Zielonki,

Gości powitała prawdziwie letnia, gorąca aura

Fot. Jacenty Dędek

Chorwaccy nauczyciele gościli w Krakowie

połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek polskich i chorwackich , a także udział w gali polsko-chorwackiej (na zaproszenie konsula honorowego Chorwacji Pawła Włodarczyka), która
odbyła się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego z okazji 28 rocznicy odzyskania niepodległości przez Chorwację. Bogaty program pobytu był możliwy dzięki wsparciu Ośrodka ZHP w Korzkwi, Rotary Club Kraków oraz właścicieli hoteli: „Kazimierz”,
„Polonia” i „Galicja” oraz spółce „Ster”.
Kolejnym punktem współpracy będzie lipcowy wyjazd dzieci na
letni wypoczynek do urokliwego Szybenika w Chorwacji.
Regina Styn i Marian Demel, RC Kraków
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| Z ŻYCIA KLUBÓW
RC Poznań

Dzięki wsparciu Rotary Clubu Poznań paratriathlonista Łukasz Wietecki i jego przewodnik Tomasz Domagała mają nowy
tandem.
Niedowidzący poznański paratriathlonista Łukasz Wietecki i jego przewodnik Tomasz Domagała przygotowują się do
tegorocznych Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. O ich możliwościach świadczy wysoka, siódma pozycja w rankingach
światowych.
Niestety, używany przez nich tandem uległ zużyciu i trzeba
było kupić nowy. Z pomocą przyszedł Rotary Club Poznań.
Trzeba wiedzieć, że taki tandem to wydatek około 50 tys. złotych. W jego wyposażeniu znajdują się m.in. aluminiowa rama,
przełączana przy pomocy bluetooth przerzutka i karbonowa
kierownica.
Nowy sprzęt został już sprawdzony podczas zawodów w Mediolanie i w Pucharze Świata w Jokohamie. Na tych ostatnich zawodach zajęli piąte
miejsce. W najbliższym czasie czekają ich jeszcze
zawody w Szwajcarii oraz rekonesans przedolimpijski w Tokio. W planach są także mistrzostwa Europy
w Walencji.
RC Poznań

Paratriathlonista Łukasz Wietecki i jego przewodnik Tomasz Domagała

Fot. Robert Woźniak

Nowy tandem dla paratriathlonistów

RC Młyniec Drugi

W lipcu 2019 roku odbyła się II Edycja Columbus Festiwal
Wiatru Ustka 2019. RC Młyniec Drugi – obok RC Słupsk – był
jednym z organizatorów, zaś nasz były Prezydent Jarosław Balcerzewski (2018/2019) oraz Prezydent elekt Magdalena Kłoss
(2020/2021) – mistrzowie świata – dali popis swoich możliwości! Kolejna edycja podniebnego show odbędzie się w Ustce
w dniach 10-11 lipca 2020 roku.
Podczas tego święta goście mogli obejrzeć m. in. zapierające
dech w piersiach pokazy lotnicze, zaś na festiwalowej scenie posłuchać największych przebojów Kamila Bednarka. Nasz Klub
jest szczególnie dumny z pokazów motoparalotniarskich w wykonaniu pary Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego,
dwukrotnych mistrzów świata w tej dyscyplinie!
Szczególne podziękowania należą się Magdalenie Kłoss, sekretarzowi RC Młyniec Drugi, która była współorganizatorem
Festiwalu. RC Młyniec Drugi był zaś jednym z jego oficjalnych
organizatorów. Kolejna edycja odbędzie się w Ustce w dniach
10-11 lipca 2020 roku. Już dzisiaj zapraszamy Rotarian
z przyjaciółmi na III edycję lotniczego podniebnego show.
RC Młyniec Drugi powstał w 2000 r. Charter miał miejsce 2
maja 2000 r. w Młyńcu Drugim koło Torunia. Członkowie Klubu
aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności, zaś sztandarowym projektem jest program badania wad postawy dzieci
i młodzieży powiatu toruńskiego, organizowany i finansowany
przez Klub już 20 lat! W tym czasie, we współpracy z lekarzami
i rehabilitantami, udało się przeprowadzić kilka tysięcy badań.
Karol Sienkiewicz, RC Młyniec Drugi
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Pokazy motoparalotniarzy były bardzo widowiskowe

fot. Arkadiusz Szadkowski (www.takiestory.pl, fb/takiestory.pl)

Na Festiwalu Wiatru w Ustce

Fot. z arch. Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego

| NASZA ROZMOWA

Jesteśmy przyjaciółmi „na zabój”. To związek dwojga ludzi, których łączy praca, pasja i wspólne życiowe doświadczenia

Świat widziany z innej
perspektywy
O

pasji latania, sukcesach sportowych,
produkcjach filmowych, ciekawym
rotariańskim projekcie, rekordzie Guinessa i podniebnych widowiskach, z pilotami,
Magdaleną Kłoss i Jarosławem Balcerzewskim – członkami RC Młyniec Drugi
– rozmawiała Dorota Wcisła.

Jak zaczęła się Wasza przygoda
z lataniem?

Jarosław Balcerzewski (JB): Można powiedzieć że latam od dziecka… zaczęło się
od sklejania modeli, potem przyszedł czas
na latające urządzenia, najpierw szybowce, potem samoloty, balony, aż w końcu
trafiłem na motoparalotnie - najmniejsze
„latadło”, które mieści się w bagażniku samochodu. No i przepadłem, latam już od
20 lat.
Magdalena Kłoss (MK): Gdy miałam 15 lat

trafiłam do sekcji strzeleckiej Grupy Falco.
Swoją przygodę z lataniem zaczęłam od
balonów na ogrzane powietrze - dużych
i statecznych urządzeń latających. Wychowując się w klubie, gdzie były również motoparalotnie, spróbowałam lotu z Jarkiem
i również przepadłam. Poleciałam do nieba
i między chmurami już zostałam do dziś.

Dlaczego akurat motoparalotnie?

JB: Bo to najprostsza i najbardziej niezależna forma latania, do startu wystarczy
droga dojazdowa i już jest się w powietrzu

Jak się poznaliście i od kiedy razem latacie?

JB: Poznałem Madzię gdy była jeszcze
podlotkiem. Miała wtedy 15 lat, była młoda i ambitna. Dostała prawdziwą szkołę
życia w Falco, przechodząc wszystkie

stopnie kariery. Obecnie jest prezesem
Zarządu w naszej firmie i z powodzeniem
realizuje się na tym stanowisku.
Latamy wspólnie już ponad 14 lat, a od 11
lat w kadrze narodowej jako zespół PL 2
(tandemy). Magda jest moim co-pilotem
i pełni funkcję nawigatora na zawodach,
a w życiu zawodowym jest lotniczym operatorem filmowym.

Czy w życiu także jesteście parą?

JB: Jesteśmy przyjaciółmi „na zabój”. Nie
ma chyba innej kobiety, która by mnie tak
dobrze znała. Po tylu latach wspólnej pracy i latania z pasją potrafimy sobie czytać
w myślach. Magda to ten przyjaciel, który
jest zawsze, bez względu na okoliczności.
MK: Myślę, że to związek dwojga przyjaciół, których łączy praca, pasja i wspólne
życiowe doświadczenia.
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Fot. z arch. Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego
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Latanie to nasza praca, hobby i sposób na życie

Świat z góry wygląda zupełnie
inaczej. Czy można pokochać taki
stan uniesienia?

JB: Tego nie da się opisać… to trzeba zobaczyć. Świat widziany naszymi oczami
z naszej perspektywy, to inny świat, dla
niektórych trochę złowieszczy i niebezpieczny, ale niesamowity.
MK: Paraturystyka powietrzna, to jedna
z najbardziej bezpiecznych form latania.
Dlatego, że latamy wtedy kiedy można, a nie
wtedy kiedy trzeba… w naszym przypadku
jest niestety troszkę inaczej, bo prócz owej
paraturystyki latamy również zawodniczo
i zawodowo, a to latanie często na krawędzi
bezpieczeństwa i zdarza się, że w nietypowych i mało przyjaznych częściach świata,
takich jak np. Irak czy Syberia.

Czy pasję latania można nazwać
potrzebą wzrostu adrenaliny?

JB: Chyba oboje jesteśmy od tego uzależnieni, jedni chodzą do pubu na piwo, inni
biegają po siłowniach, a my odreagowujemy w powietrzu, zostawiając wszystkie
„przyziemne” troski na dole.

Macie na swoim koncie wiele
sukcesów, tytułów i medali. Opowiedzcie trochę o tym. Dwukrotni
Mistrzowie to brzmi dumnie. Czy
jest jeszcze coś co chcecie osiągnąć i który ze swoich sukcesów
uważacie za największy?
JB: Po jedenastu latach latania dorobiliśmy się 7 medali drużynowych Mistrzów
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Świata (4 złota, 2 srebra i brąz) oraz dwa
indywidualne (brąz i srebro: Węgry 2014
i Tajlandia 2018). Za kilka miesięcy wylatujemy do Brazylii bronić tytułu Mistrzów Świata w swojej klasie.
Jesteśmy już trochę jak dinozaury w kadrze i powoli zastanawiamy się nad wycofaniem z latania zawodniczego, ale to
trudna decyzja, tym bardziej będąc w ścisłej światowej czołówce.
Do kolekcji brakuje nam złota indywidualnego i spróbujemy o nie zawalczyć
w Ameryce Południowej w 2020 r.
MK: Największy sukces to chyba Tajlandia 2018. Jedne z najtrudniejszych zawodów na jakich mieliśmy okazje latać, ze
względu na warunki pogodowe, ale zarazem największy sukces w historii mikrolotów. Zdobyliśmy złoto w kategorii narodowej (najbardziej prestiżowe trofeum
dla zespołu), złoto drużynowe w klasie
tandemów i srebro indywidualnie).

Jakie są Wasze sportowe plany?

JB: Zawalczyć po raz ostatni o utrzymanie tytułu Mistrzów Świata w 2020 roku
w Brazylii.

Na czym polegają zawody motoparalotniowe?

JB: Są dwie konkurencje sportów motoparalotniowych. Pierwsza to slalom, który
niewiele różni się od pokazów samolotowych Air Race Red Bulla. Podczas tej konkurencji latamy między 12 metrowymi
pylonami nad wodą na czas. Druga konku-

rencja to zawody klasyczne, składające się
z trzech kategorii. Pierwsza to ekonomia
- czyli latamy z określoną ilością paliwa
i mamy za zadanie aby jak najdłużej utrzymać się w powietrzu. Kolejna to królowa
konkurencji czyli nawigacja. Dostajemy
mapę i musimy bez pomocy GPS znaleźć
punkty zwrotne. Na przykład: trzeba polecieć tzw. „węża” na odcinku 23 km. To taki
„mazaniec” wykonany przez komputer
sędziego na mapie - korytarz o szer. 200
m. Naszym zadaniem jest lecieć bardzo
precyzyjnie, aby z niego nie wylecieć, a do
dyspozycji mamy tylko mapę - jedyne narzędzie do odnalezienia się w terenie. Do
tego dochodzą stopnie trudności: np. trzeba zdeklarować o której godzinie będziemy przykładowo na 68 kilometrze trasy
z dokładnością co do sekundy, lecąc cały
czas wyznaczonym korytarzem. Całość
lotu rejestruje GPS Traker, który pokazuje z dokładnością do 2 m nasze położenie
względem terenu. Oczywiście bez wyświetlaczy i jego zawartość jest widoczna
tylko dla sędziego, lub jeśli organizatorzy
udostępniają to również on-line dla publiki. Trzecia konkurencja to latanie precyzyjne czyli lądowanie na celność, slalomy
czy latanie precyzyjnych układów między
tyczkami. Zawody są rozgrywane około
siedmiu dni, liczy się łączna liczba punktów, latamy od wschodu, a kończymy pół
godziny po zachodzie słońca. To wyczerpujący czas i trzeba mieć dobrą kondycję
by to wytrzymać. Tak pokrótce można
opisać nasz sport.

Mistrzostwa Świata w Tajlandii w 2018 roku

Jak kontaktujecie się podczas lotu?
JB: Mamy do dyspozycji najwyższej klasy
urządzenia telekomunikacyjne, używamy tak precyzyjnego interkomu, że słyszę
w słuchawkach przyśpieszony oddech
Magdy w czasie lotu. Poza tym, po tylu
latach latania potrafimy odczytywać komendy z gestów.

Czy to kosztowny sport?

JB: Latanie amatorskie to koszt ok. 2000
zł za kurs i zakup sprzętu do latania solo
za min. 15 tys. zł. Zawodnicze latanie, to
kwota sprzętowa ok. 80 - 100 tys. zł i szkolenia ok. 50 tys. zł rocznie.
Niestety nie jesteśmy sportem klasy piłki
nożnej i mimo „naręczy” medali i tytułów
Mistrzów Świata, nie mamy tak mocnego
finansowania jak futbol, ale jakoś sobie
radzimy. Tworzymy GRUPAFALCO#NORDPARTNER#TEAM finansowany
przez jednego z największych brokerów
w Polsce oraz firmę ERBUD - mocnego
gracza na rynku deweloperskim.

Jak wyglądają Wasze treningi?

JB: Każdy lot, z pasażerem czy rekreacyjny, to okazja do szlifowania umiejętności,
jednakże po 20 latach latania robimy to
już machinalnie. Jeśli przygotowujemy
się do zawodów, to mapa do „łapki” i w powietrze, potem celność lądowania oraz
praca z regulacją sprzętu na ziemi.

Czy mieliście jakieś niebezpieczne momenty w powietrzu?

Fot. z arch. Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego
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JB: Ja zaliczyłem 9 wypadków, w tym dwa
takie, że „kostusze” uciekłem ledwo spod
kosy. W 90 % był to czynnik ludzki - błąd
pilota.
Magda w 2008 miała bardzo ciężki wypadek (ok. 18 złamań) ledwo przeżyła, ale
latanie chyba trzymało ją przy życiu i po
2 latach stanęła ponownie na podium Mistrzostw Polski. Nie znam innej równie
zaciętej i odważnej „babki” ze świata lotniczego.

Jak wysoko latacie na swoim
sprzęcie?

JB: Od 40 cm do 4 kilometrów nad ziemią.
Wdrapałem się kiedyś na 3 970 m, ale tam
było nudno i zimno. Poza tym nie mając
punktu odniesienia mamy wrażenie, że
zatrzymaliśmy się w miejscu. Największa
frajda to oczywiście latanie między latarniami na bulwarze.

Oprócz osiągnięć sportowych odnieśliście także sukcesy w działalności filmowej. Duże produkcje
filmowe i sukcesy na Festiwalach.
Opowiedzcie o tym proszę.

JB: To prawda, w miarę wzrostu umiejętności i latania zawodowego z kamerami
w powietrzu, dostrzegł nas reżyser filmowy Janusz Zaorski i zaczęliśmy współpracę przy zdjęciach do „Syberiady Polskiej”.
Była to produkcja kinowa z 2011 roku,
w której wspólnie z Magdą odpowiadaliśmy za ujęcia filmowe z lotu ptaka. Po tym
braliśmy także udział w realizacji zdjęć

Jarosław Balcerzewski
– pilot; członek Motoparalotniowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego;
pełnomocnik Zarządu Grupy Falco. Od
10 lat członek RC Młyniec Drugi, prezydent RC Młyniec Drugi w kadencji
2018/2019.

Magdalena Kłoss
– co-pilot; członkini Motoparalotniowej
Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego;
prezes Zarządu Grupy Falco; prezydent
elekt RC Młyniec Drugi.

do „Dywizjonu 303” produkcji kinowej
z 2018 roku. To były zdecydowanie nowe
i bardzo ciekawe doświadczenia. Mamy
też na koncie kilka międzynarodowych
nagród na festiwalach filmowych CIFFT
za swoje produkcje filmów reklamowych
i promocyjnych. Jednak największy sukces to film „The Sky high impressions”
o pięknie naszego sportu, który zdobył kilka międzynarodowych nagród w tym m.
in. „Złotego Berlińskiego Niedźwiedzia”
w kategorii najlepszy spot.

Czy można powiedzieć że udało
Wam się połączyć pasję latania ze
sposobem na życie?

JB: Zdecydowanie tak. Uważam się za
spełnionego człowieka. Magda chyba
jeszcze troszkę musi powalczyć, ale z racji
kilkunastu lat różnicy miedzy nami, ma
jeszcze czas.
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Po tylu latach latania potrafimy odczytywać komendy z gestów

Bawiąc się pracujemy i jeszcze nam za to
płacą...to pełnia szczęścia Nie płaczemy
z Magdą, jeśli musimy zostać dłużej w pracy.

Od kiedy działacie w Rotary i kto
zaprosił Was do Klubu?

JB: Członkiem Rotary jestem od 10 lat.
Osobą wprowadzającą mnie do Klubu był
mój przyjaciel Ryszard Drzazga - założyciel RC Młyniec Drugi, stąd jego nazwa,
bo jesteśmy jednym z niewielu klubów
zarejestrowanych na wsi, mimo, iż nasza
siedziba jest obecnie w zabytkowej Baszcie Gołębnik w murach starego miasta
Torunia. W kadencji 2018-19 byłem prezydentem RC Młyniec Drugi.
MK: Z racji wykonywania obowiązków
asystenta w Falco, często realizowałam
rożne około rotariańskie zadania, które
Jarek przynosił do pracy, aż 3 lata temu
zaproponowano mi członkostwo w Klubie. Przyjęłam je i obecnie jestem prezydentem elektem na kadencję 2020-21.

Macie arcyciekawy pomysł na
promowanie rotariańskich idei
na świecie. Opowiedzcie proszę
o tym projekcie.

JB, MK: To prawda, mamy taki pomysł.
Myślimy że jest dość mocno zwariowany, trochę ekstremalny, ale możliwy do
realizacji. Może najpierw trochę o samej
idei…. Rotary zaszczepiło przeciwko wi-
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rusowi polio ponad miliard dzieci. I wydaje nam się że nadal zbyt mało ludzi wie,
że to zasługa Rotary. Postanowiliśmy wykorzystać zasięg medialny planowanego
projektu, zaangażować kluby Rotary do
tego, by pokazać światu że walczymy jako
Rotary z polio, że 95 % ognisk zapalnych
zostało już zlikwidowanych, ale jeszcze
trzeba dokończyć dzieła i dopiąć brakujące 5 % po to, by polio stało się dla ludzkości jedynie gorzką historią.

Na czym polega Wasz projekt?

JB: Planujemy przelot przez całą Europę
na motoparalotniach z Rovaniemi w Finlandii (miasteczka Świętego Mikołaja) do
Cabo De Roca w Portugalii.
Lot motoparalotnią z logo „END POLIO
NOW” na skrzydłach idealnie wpisuje się
w tegoroczne hasło tematyczne kadencji
Prezydenta Rotary International Marka
Maloney „Rotary łączy świat”.
Ma to być przelot wybrzeżami, trwający ponad 2 miesiące, na dystansie 5500
km. Próba pobicia rekordu Guinnessa
w długotrwałości lotu na motoparalotni
po to, by zwiększyć medialność projektu.
Chcemy zaangażować media informacyjne, które w poszczególnych krajach
będą relacjonowały przelot. Zależy nam
na kontaktach z klubami Rotary na trasie
przelotu, aby zaangażować je do zorganizowania w miejscach międzylądowań

konferencji prasowych i spotkań w miejscowymi władzami, członkami klubów.
Może mógłby to być lot na niektórych
odcinkach z dziennikarzami stacji telewizyjnych, aby na żywo zrelacjonowały
wycinek wyprawy.
MK: To naprawdę trudne zadanie logistycznie i prawdziwa mordęga dla pilotów. Jednak uczestnikami przelotu będą
aktualni medaliści mistrzostw świata,
członkowie polskiej kadry narodowej
(niektórzy z nich to rotarianie) - doświadczeni i zaprawieni w bojach piloci ze
światowej czołówki.
Mamy nadzieję że uda nam się znaleźć
środki na sfinansowanie projektu. W części finansuje to Grupa Falco, w części także RC Młyniec Drugi. Aby dopiąć budżet
potrzebujemy jeszcze zebrać 230 tys. złotych. Ale mamy nadzieję, że się uda.
Trzymajcie kciuki, a jeśli kluby będą zainteresowane uczestnictwem w projekcie,
to wszystkich serdecznie zapraszamy do
współpracy. Chcemy, by nie był to tylko
projekt RC Młyniec Drugi i Grupy Falco,
ale całej naszej rotariańskiej społeczności. Jesteśmy zdania, że jeśli pokażemy
światu, że w temacie polio jesteśmy na finiszu, to może łatwiej będzie pozyskiwać
środki na dokończenie batalii z wirusem.

Kiedy planujecie realizację tego
ambitnego działania?

Widowiskowe pokazy podczas Festiwalu Wiatru Columbus w Ustce w 2019 roku

Fot. z arch. Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego

| NASZA ROZMOWA

Fot. z arch. Magdaleny Kłoss i Jarosława Balcerzewskiego

promujące działalność Rotary, które
moglibyśmy pokazać w programie festiwalowym.

Poza lataniem uwielbiacie pewnie podróże, bo to w pewnym sensie nieodzowna część Waszej pasji i pracy?

Latamy często na krawędzi bezpieczeństwa i zdarza się, że w nietypowych i mało przyjaznych
częściach świata, takich jak np. Irak czy Syberia

JB: Wszystko zależy od finansowania.
Jeśli w tym roku będziemy mieli zebrane środki lub gwarancję ich pozyskania,
to przelot odbędzie się prawdopodobnie
w miesiącach sierpień, wrzesień 2021
roku.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu
RC Młyniec Drugi i RC Słupsk
były współorganizatorami Festiwalu Wiatru w Ustce w 2019 roku.
Czy w tym roku będzie podobnie?
JB: Już planujemy kolejną edycję Festiwalu Wiatru. Zapraszamy wszystkich
Rotarian z przyjaciółmi na trzecią edycję
lotniczego podniebnego show.
MK: Już w dniach 10-11 lipca 2020 roku
Columbus Festiwal Wiatru odbędzie się
na plaży w Ustce. Będzie się działo!

Czym jest Columbus Festiwal
Wiatru?

JB: Są to pokazy lotnicze połączone z występami gwiazd polskiej estrady. Pokazy…
co do zasady po godzinie oglądania stają
się nudne, ale jeśli połączymy je z pirotechniką i muzyką, zaczyna się tworzyć
podniebny spektakl, który jak niesie opinią setek internautów odwiedzających
stronę wydarzenia, „zapierał dech w piersiach”.
Tutaj ukłon w stronę naszych przyjaciół
z RC Słupsk za ich bezpośrednie zaangażowanie i pomoc w realizacji zadania.
MK: W tym roku chcielibyśmy bardziej
zaangażować Rotary. Stworzyć stoiska
promocyjne i pokazać nasze dokonania.
Zapraszamy kluby z całej Polski. Jesteśmy otwarci również na inne pomysły,

JB: Latanie to nasza praca, hobby i sposób na życie. Dzięki lataniu odwiedziliśmy kilkadziesiąt krajów z kamerami
i nie zawsze to były przyjazne klimatycznie miejsca: Syberia - lot w temperaturze
poniżej minus 30 i filmowanie, czy IrakBabilon, Karbala… sama świadomość, że
pod nami ludzie noszą broń w koszykach,
jak my mleko ze sklepu, powodowała
niezłe emocje. Ale trzeba przyznać że
zawsze spotykaliśmy się z życzliwością
zwykłych ludzi.
MK: Odsuwając politykę, chore ambicje
przywódców i propagandę telewizyjną,
widzieliśmy bardzo przyjazne społeczeństwa, potrafiące radzić sobie w skrajnych
sytuacjach, ludzi nastawionych życzliwie
do nas i pracy jaką realizowaliśmy.

Czy macie jeszcze jakieś hobby?

JB: Moją drugą pasją jest golf. Co prawda
jestem w tej dziedzinie jeszcze żółtodziobem i mam na koncie dopiero kilka zwycięstw w turniejach, ale to początek, bo
gdzieś trzeba dać upust potrzebie rywalizacji zawodniczej po wycofaniu się z latania i może to właśnie jest to.
MK: Ja kocham latanie, latanie i jeszcze
raz latanie.
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Tropem
Bursztynowej Komnaty
O

tajemniczych losach Bursztynowej
Komnaty i historii Ericha Kocha,
o najnowszej książce i zawartych w niej
wątkach rotariańskich, a także o działalności w klubie Rotary i innych pasjach
z dziennikarzem, producentem audycji
radiowych i przedsiębiorcą Ireneuszem
Iwańskim członkiem RC Olsztyn rozmawiała Dorota Wcisła.

Twoją działalność kojarzyłam zawsze z radiem, produkcją audycji
radiowych, reklamą i marketingiem, a tutaj informacja o książce.
Czy to Twoja pierwsza książka?

To już drugi tytuł. Wcześniej napisałem
wspólnie z Krzysztofem Hołowczycem
książkę „Jazda z Hołkiem”. Książka stała
się bestsellerem i sprzedano ją w bardzo
dużym nakładzie.
Wiele lat pracowałem jako dziennikarz.
W dziennikarstwie przeszedłem całą
ścieżkę zawodowej kariery od stażysty do
naczelnego redaktora radia. A reklama,
którą teraz się zajmuję, stała się moja pasją dopiero w XXI wieku.

Skąd wziął się pomysł napisania
tej pozycji?

Historią Bursztynowej Komnaty zajmowałem się jeszcze jako bardzo młody
dziennikarz. W latach 80-tych poprzedniego wieku. Byłem autorem audycji
radiowych i reportaży dokumentalnych
o losie tego skarbu i historii Ericha Kocha,
gauleitera NSDAP i nadprezydenta Prus
Wschodnich, zagorzałego nazisty, który
spędził prawie połowę życia w barczewskim więzieniu, z nigdy nie wykonanym
wyrokiem śmierci. Byłem także świadkiem pierwszych poszukiwań Komnaty
po II wojnie światowej, które zorganizowali niemieccy dziennikarze w Kaliningradzie. Uczestniczyłem, jako konsultant
w produkcji chyba najlepszego filmu dokumentalnego o tej sprawie, autorstwa
Maurice Philipa Remy „Bursztynowa
Komnata – historia jednej legendy”. Żałuję, że ten film nigdy nie był pokazywany
w Polsce. A wzbudził spore emocje, szczególnie w Rosji. Interweniował nawet ów-
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„Prawdziwa historia Bursztynowej Komnaty i Ericha Kocha” . Wydawnictwo Butterfly, Olsztyn,
2020. Po premierze książka będzie dostępna w internecie na www.motyleksiazkowe.pl

czesny prezydent Borys Jelcyn.
Ale bezpośrednim impulsem do napisania książki stała się możliwość poznania
wielu wątków tej historii, po otwarciu
naszych archiwów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej. Wiele ciekawych dokumentów oglądałem jako pierwszy dziennikarz.

Czy to bardziej powieść czy dokument?

Bursztynowa Komnata zawsze
budziła i budzi emocje, nie tylko
wśród poszukiwaczy skarbów,
czy historyków...

Czy historia jest Twoja pasją?

Bo jest po prostu piękna!!! Wystarczy pojechać do Sankt Petersburga i odwiedzić
muzeum „Carskie Sioło” by przekonać się
jak wygląda i jakie pozostawia wrażenie.
Rosjanie zrekonstruowali komnatę. Robili to blisko ćwierć wieku. Zaczęli jeszcze w czasach Breżniewa. To było także
pasjonujące i niełatwe zadanie, które
w książce opisuję. A jej historia, nie tylko
w XX wieku, jest bardzo ciekawa.
Także interesujące sprawy działy się wokół Ericha Kocha, którego podejrzewano o to, że zna miejsce ukrycia Komnaty
a ta wiedza jest swoistą polisą na życie.
Tymczasem prawda była inna. Historia
Kocha zaprowadziła mnie między innymi
do… gabinetów dyrektorów Radia Wolna
Europa i najbliższego otoczenia papieża
Jana Pawła II.

Wyłącznie dokument. W książce nie ma
ani jednego zdania, które byłoby fikcją.
Redaktor książki, kolega z RC Olsztyn,
Tomasz Śrutkowski zakwalifikował moją
pracę jako dokumentalny książkowy
thriller.
Także. Zawsze pasjonowałem się historią,
szczególnie II wojny światowej. A przez
dziesiątki lat nurtowało mnie pytanie
o powody zawieszenia wyroku śmierci
na gauleiterze Kochu. Myślę, że wreszcie,
przy pisaniu książki, znalazłem odpowiedź na to pytanie.

Z pewnością napisanie ten pozycji wiązało się z koniecznością odwiedzenia wielu miejsc i osób. Jak
długo powstawała książka?

Można powiedzieć, że książkę pisałem
przez 40 lat. Ale szczególnie dużo czasu poświęciłem jej w ostatnich dwóch
latach.

Czy znajdują się tam wątki rotariańskie?

Oczywiście i to sporo. Po pierwsze jest wywiad z moim przyjacielem i kolegą z klubu
w Olsztynie dr Antonim Celmerem, le-
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książek, które w swojej celi miał Erich
Koch, odnalazłem ukryty w grzbiecie
jednej z nich fragment zapisany odręcznie przez Kocha, coś w kształcie grypsu.
Niestety nie byłem w stanie sam tego
odczytać. Pomogła mi koleżanka z RC
Giżycko Evelyna Jelec, której mama była
w stanie zrozumieć pisane gotykiem,
odręczne pismo Kocha. Dzięki temu mogłem o tym ciekawym odkryciu napisać
w książce.

Kiedy premiera? Czy planujesz
spotkania promujące książkę?

2 marca 2020 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie o godzinie 17 odbędzie się spotkanie, premiera książki. Wcześniej koledzy poprosili
o rozmowę na ten temat na czwartkowym
spotkaniu naszego klubu. A więc przed
premierą będzie spotkanie rotariańskie.

Od ilu lat działasz w Rotary i kto
zaprosił Cię do klubu?

Fot. z arch. pryw. Ireneusza Iwańskiego

Rotarianinem jestem od ponad ćwierć wieku. Do klubu zaprosił mnie wspomniany
wcześniej dr Antoni Celmer. Przez wiele
lat współpracowałem także w Bohdanem
Kurowskim i Wojciechem Wrzecionkowskim. Bohdan był pierwszym Gubernatorem w naszym „polskim” dystrykcie a Wojtek jest obecnie Gubernatorem elektem.
Jestem do dzisiaj jedynym członkiem, który z woli kolegów, dwukrotnie pełnił funkcje prezydenta klubu.

Bursztynowa Komnata jest po prostu piękna.
Wystarczy pojechać do Sankt Petersburga
i odwiedzić muzeum „Carskie Sioło” by
przekonać się jak wygląda i jakie pozostawia
wrażenie. Na fot. Ireneusz Iwański podczas
zwiedzania muzeum "Carskie Sioło"

Ireneusz Iwański,
RC Olsztyn
Dwukrotny prezydent klubu, asystent
Gubernatora na Warmii i Mazurach,
oficer dystryktu ds. Polio. Dziennikarz,
producent audycji radiowych, przedsiębiorca. Jest prezesem zarządu Autobox
Advertising sp z o.o. – firmy zajmującej
się reklamą w pojazdach komunikacji
miejskiej.

karzem, który pracował także w szpitalu
więziennym w Barczewie i między innymi leczył Ericha Kocha.
Swoją rolę w historii Bursztynowej Komnaty odegrała także nieżyjąca dziś hrabina Marion Donhoff, wydawca i właściciel
magazynu Die Zeit. To właśnie Marion
wygłosiła znakomity wykład o wolności
prasy na spotkaniu w olsztyńskim teatrze,
inaugurującym działalność mojego Klubu
Rotary w 1991 roku. W książce publikuję
zdjęcie z tego spotkania.

Rotarianinem jest także redaktor
książki, wspomniany wcześniej
Tomasz Śrutkowski.
W ubiegłym roku, w czasie przeglądania

Czyli od początku działasz w największym klubie w Polsce, czyli
RC Olsztyn?

Tak, choć mam wielu przyjaciół w klubach w innych miastach. W ogóle Rotary
na Warmii i Mazurach jest bardzo silną
organizacją.

Jaki jest Twoim zdaniem najważniejsza cechą jaką powinien posiadać każdy Rotarianin?

„Służba ponad własne interesy” jest chyba najlepszym hasłem oddającym istotę
działalności w naszej organizacji. W tej
działalności sukces można osiągnąć także
wtedy, kiedy rodzina jest zaangażowana
w nasze sprawy. Jestem dumny, że moja
żona Magdalena niedawno otrzymała odznaczenie Paul Harris Fellow.

Czym zajmujesz się w wolnym
czasie?

Wraz z żoną lubimy podróżować, ale najchętniej wolny czas spędzamy na wodzie,
na Mazurach.
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Fot. z arch. prywatnego Lesława Morawskiego
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PDG Lesław Morawski i Prezydent Rotary International Sakuji Tanaka z małżonkami

PDG Lesław Morawski
RC Koszalin (podczas swojej kadencji RC Jelenia Góra Cieplice), Gubernator kadencji 2012-2013

Prezydent RI kadencji: Sakuji Tanaka
– Japonia
Hasło kadencji: Peace Through Service
SUKCESY KADENCJI: Wzrost ilości klubów, likwidacja Fundacji Rotary
i stworzenie Federacji Polskich Klubów
Rotary. Eliminacja zadłużeń w składkach.

Znaczna nadwyżka środków finansowych
pozostawiona następcy.
WYZWANIA KADENCJI: Sprawy organizacyjne i niechęć lub bojaźń do nowego (Federacja).
WAŻNE WYDARZENIA: Uruchomienie po raz pierwszy w historii polskiego
Rotary biura Dystryktu w Łodzi. Zapewnienie Rotarianom i ich rodzinom z Ukrainy i Białorusi wiz szengeńskich, co było
wynikiem spotkań ze wszystkimi konsulami na terenie Ukrainy i Polski. Dla oficerów
Dystryktu były to wizy długoterminowe,
zarówno do Polski jak i do krajów europejskich, a dla pozostałych Rotarian i ich
rodzin były to wizy – najczęściej jednoroczne. Działania te znacznie usprawniły
współpracę w Dystrykcie. Udało się także
uzyskać Kartę Polaka dla kilku członków
Rotary na Ukrainie.
NOWE KLUBY: RC Kijów Balzac, RC Kijów Sofia, RC Charków Multinational, RC
Lwów Ratusha, RC Kraków Zamek Niepołomice oraz RAC Szczecin Multinational, RAC Charków Multinational, RAC
Zaporoże. Duży nacisk na tworzenie nowych klubów był związany z zapowiedzią
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PDG Lesław Morawski

Fot. z arch. prywatnego Lesława Morawskiego

Rok przestąpienia do Rotary: 1997

podziału Dystryktu 2230 i koniecznością
spełnienia wymogu odnośnie ilości klubów i ilości członków na terenie przyszłego dystryktu – już bez klubów polskich.
Materiał przygotowany do Biuletynu
Informacyjnego Konferencji Dystryktu
2230 w Gdyni (17-19 czerwca 2016 roku).
Zaktualizowany przez PDG Lesława
Morawskiego w lutym 2020 roku.

| felieton

Fot. Jarosław Kowalski, RC Olsztyn

kowalscy w podróży

Salvador de Bahia zawdzięcza swój koloryt portugalskim
kolonizatorom i afrykańskim niewolnikom, głównie z Konga i Angoli

Salvador de Bahia – jedno
z najpiękniejszych miast Brazylii
S

wój koloryt zawdzięcza portugalskim
kolonizatorom i afrykańskim niewolnikom, głównie z Konga i Angoli. A odrobinę sławy również Michaelowi Jacksonowi, który nagrał tu brazylijską wersję
jednego ze najsłynniejszych teledysków
poświęconych rasizmowi. Do 1763 roku
miasto był stolicą ówczesnej portugalskiej kolonii.
Jednym z najbogatszych i najbezpieczniejszych miejsc jest dzielnica Barra.
Zupełnie przypadkiem odkryliśmy, że
biegnąca wzdłuż plaży Avenida Oceanica
to jedno z najbardziej ulubionych miejsc
mieszkańców Salvadoru.

Jedzenie w Salvador de Bahia

Kolonialne wpływy widać w kuchni Salvadoru. Już pierwszego wieczoru zrobiliśmy poważny przegląd lokalnej kuchni.
Szczególnie polecamy by spróbować lokalny przysmak jakim jest “moqueca”. To
rodzaj gęstej zupy rybnej, w której skład
wchodzą ośmiornice, krewetki, suszone
ryby oraz dużo ziół. Cena w zależności od
składników waha się od 60 reali w górę.
Na końcu Avenida Oceanica, na naturalnym skalistym cyplu znajduje się latarnia
Barra. Powstała w XVII wieku i służyła
nawigacji statków przypływających do
największego portu w tej części Ameryki
Południowej. Okolice latarni są ulubionym miejscem spotkań a skała za latarnią
to punkt obserwacyjny do podziwiania
przepięknych zachodów słońca, które od-

bywają się przy akompaniamencie lokalnych grajków.
Winda Lacerda to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Łączy
miasto górne i dolne, które dzieli skaliste
wzgórze o wysokości ponad 70 metrów.
A symbolem Salvadoru jest Pelourinho.
Obecnie to jedna z dzielnic miasta ale dawniej tak nazywał się centralny targ niewolników. Portugalczycy przywieźli z Afryki
Zachodniej, głównie Angoli i Konga około
5 milionów niewolników do pracy na plantacjach, głównie trzciny cukrowej.

Muzeum Kultury Afrykańskiej

Charakterystyczny budynek bez numeru
po prawej stronie katedry to Muzeum Kultury Afrykańskiej. To w nim poznasz historię mieszkańców Salvadoru wyrwanych
siłą ze swoich afrykańskich domów. Miejsce prezentuje główne kierunki skąd przybywali do Brazylii niewolnicy. W Muzeum
zgromadzono aż 1100 sztuk afrykańskiej
i afrobrazylijskiej kultury materialnej.

Kościoły Salvador de Bahia – 365 –
po jednym na każdy dzień roku

Salvador był pierwszą stolicą portugalskiej Brazylii. Liczne zakony stawiały
tu swoje świątynie i nie sposób omówić
i odwiedzić wszystkich, które powstały
w ciągu 500 lat. Według różnych źródeł
w Salvadorze jest od 365 do 372 kościołów. Najważniejsze to Igreja do Rosario
– kościół Pana Dobrej Śmierci – jedyny

do którego wstęp mieli niewolnicy.
Kościół św. Franciszka z kolei jest najcenniejszym z salwadorskich kościołów. Do
zdobienia sklepień wykorzystano aż tonę
złota.

Jak poruszać się
po Salvador de Bahia

Najbezpieczniej Uberem lub taksówką.
Pieszo w dzień tylko w miejscach gdzie
jest policja. Warto zapytać policji i miejscowych, czy miejsce gdzie planujemy
się udać jest bezpieczne. To najlepsze
rozwiązanie by uniknąć przykrych niespodzianek a miejscowi są w tej kwestii
bardzo pomocni.

Jarosław Kowalski,
RC Olsztyn
Członek zarządu RC Olsztyn. Z wykształcenia jest geodetą i dziennikarzem
– pisze, fotografujei filmuje. Wspólnie
z małżonką Dorotą prowadzi blog podróżniczy „Szalone walizki”.
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moje 3 grosze... (część 7)

„Jak wybrać Gubernatora?”

W

łaśnie wróciłem z posiedzenia Komitetu Nominacyjnego 2020 i ten
odcinek chciałem poświęcić omówieniu
procedur związanych z wyborem Gubernatora. Temat jest jak najbardziej aktualny,
gdyż kwestia ta zostanie pewnie poddana
pod głosowanie przedstawicieli klubów. To
wy zdecydujecie, który wariant wybrać, a ja
je tylko przedstawię i omówię najważniejsze podobieństwa i różnice.
1. Warianty mamy trzy tzn. wybór przez
Komitet Nominacyjny, wybór przez głosowanie klubów i wybór przez głosowanie
przedstawicieli klubów podczas Konferencji Dystryktu. W pierwszym wariancie
kandydaci, zgłoszeni przez kluby w formie
uchwał, zapraszani są na posiedzenie Komitetu Nominacyjnego. Jak wiecie Komitet
składa się z pięciu ostatnich Past Gubernatorów i przewodzi im PDG najstarszy
stażem. Komitet wskazuje kandydata na
Gubernatora Nominata o czym informuje urzędującego Gubernatora a ten z kolei
wszystkie kluby. Jeżeli we wskazanym
terminie nie wpłynie żaden protest Gubernator ogłasza zakończenie procedury wyborów i osobę wskazaną przez Komitet Nominacyjny ogłasza oficjalnie Gubernatorem
Nominatem. Kluby, których członkami są
kandydaci, którzy byli zgłoszeni a nie zostali wybrani przez Komitet, mogą w terminie
wskazanym przez Gubernatora zgłosić protest i wtedy Gubernator ogłasza drugą turę
wyborów. Jeśli kandydat zgłaszany w proteście uzyska poparcie co najmniej 10 innych
klubów lub 20% innych klubów w dystrykcie (decyduje to, która liczba jest większa)
Gubernator ogłasza głosowanie klubów.
W wyniku głosowania zostaje ostatecznie
wybrana osoba na Gubernatora Nominata
co kończy ostatecznie procedurę wyborów.
2. Drugi wariant to głosowanie klubów, które w jakimś sensie przypomina wariant poprzedniej procedury w sytuacji, gdy zgłaszany jest protest. W tym wariancie Gubernator
przesyła do klubów informację o zgłoszonych kandydatach i od razu rozpoczyna się
głosowanie. W stosunku do poprzedniego
wariantu nie ma możliwości przesłuchania
kandydatów i w przypadku, gdy osoba jest
mniej znana Rotarianom w kraju, ocenie
podlegają tylko informacje zawarte w CV.
Osłabia to pozycje potencjalnie dobrych,
ale właśnie mniej znanych kandydatów, w
sytuacji bezwzględnego zakazu prowadze-
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nia kampanii przedwyborczej. Ostatecznie
osoba, która uzyska więcej głosów zostaje
ogłoszona Gubernatorem Nominatem.
3. Został nam jeszcze wariant trzeci, w którym głosowanie na kandydatów odbywa się
podczas Konferencji Dystryktu. O ile w takim przypadku istnieje możliwość zaprezentowania się kandydatów i nawet udzielania odpowiedzi na zadane z sali pytania, to
dużym wyzwaniem zdaje się być frekwencja. Obecność przedstawicieli klubów na
ostatnich Konferencjach i zgromadzeniach
pozwalała na uzyskanie kworum, ale to za
mało, aby móc powiedzieć, że wszystkie
kluby czy też ich znacząca większość zdecyduje o wyborze, a tu drugiej tury już nie
będzie.
Jeśli więc chcemy brać czynny udział w procesie wyboru Gubernatora to niezależnie od
metody powinniśmy wskazać kandydata.
Może on być z naszego klubu lub z innego.
Jeśli osoba ta zgodzi się kandydować a jest
to wyjątkowo trudna decyzja, gdyż kandydat musi ją podjąć na dwa i pół roku przez
ewentualnym rozpoczęciem kadencji, zgłasza ją macierzysty klub. Znam kilka przypadków, gdy osoby, którym zaproponowano
udział w wyborach, odmawiały bądź odsuwały decyzję w czasie więc decyzja musi
być odpowiedzialna.
I taki scenariusz jak dotąd występuje we
wszystkich trzech procedurach. Jeśli natomiast przeanalizujemy dalsze kroki to
w każdej z nich mamy dalej prawo uczestniczyć w wyborach. W wariancie 2 i 3 głosując bezpośrednio, a w wariacie 1 składając
ewentualny protest jeśli uważamy, że jest
lepszy kandydat niż ten, którego wskazał
Komitet Nominacyjny. I w tym przypadku
może dojść również do głosowania klubów
więc na dobrą sprawę wszystkie trzy procedury są bardzo do siebie podobne... Pod
jednym warunkiem.
Obowiązująca w naszym Dystrykcie, bo opisana w Statucie Stowarzyszenia, procedura
wyboru przez Komitet Nominacyjny daje
klubom możliwość brania czynnego udziału w procesie wyborczym ale trzeba z tego
korzystać. Dobrowolna rezygnacja z prawa
do zgłoszenia nie może skutkować narzekaniem, że Komitet wybrał niewłaściwą osobę.
Jak na pewno wiecie podczas posiedzenia
Komitetu kandydaci uczestniczą w przesłuchaniach i w trakcie takich rozmów mają
możliwość przedstawienia własnej wizji

kierowania Dystryktem. Rozmawiamy nie
tylko o koncepcji rozwoju Rotary w Polsce, zwiększeniu liczby Rotarian i klubów,
ale o wielu innych aspektach rotariańskiej
służby. Te przesłuchania dają możliwość
wskazania najlepszego kandydata i jeśli
nawet jest to subiektywna ocena członków
Komitetu, to oparta jest ona na ich własnych
doświadczeniach. Jeśli komuś wydaje się, że
kierowanie Dystryktem to „bułka z masłem”
to opinia taka jest nad wyraz optymistyczna.
Każdy Gubernator ma w swojej kadencji
sprawę lub sprawy, które odbijają się na niej
piętnem, a w jej trakcie przez wiele nocy nie
pozwalają mu zasnąć. To czasami bolesne
doświadczenie, ale pozwala ono wskazać na
kolejnego gubernatora osobę mającą większe doświadczenie, większą determinację
i odporność, a także bardziej konkretną wizję Gubernatorstwa. Dlatego też odbywają
się przesłuchania kandydatów, członkowie
Komitetu wymieniają poglądy i często się
też spierają, aby jednak w rotariańskim duchu uzgodnić finalnie kandydata na Gubernatora Nominata.
Jeśli decyzją klubów utrzymamy procedurę wyboru przez Komitet Nominacyjny
w przyszłym roku pokieruję jego obradami
uczestnicząc w nim ostatni raz. Tak bardzo bym chciał, aby kluby zgłosiły większą
liczbę kandydatów a przez to miały poczucie, że jeszcze mocniej, a przede wszystkim
odczuwalnie, angażują się w życie naszego
Dystryktu.

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

Rotaract Kraków

Rotaract European Meeting Kraków 2021

dało się! Kraków został wybrany
miastem, w którym w dniach 14-17
stycznia 2021 roku odbędzie się Europejska Konferencja REM. Możliwość organizacji tak prestiżowego i ważnego wydarzenia jest dla nas zarówno zaszczytem,
jak i wiąże się z dużą ilością pracy i przygotowań.
REM to konferencja, która odbywa się dwa
razy w roku – w zimie jak i na jesieni. Nam
trafiła się edycja zimowa, z czego bardzo
się cieszymy, ponieważ na uczestników
czeka niespodzianka w postaci fakultatywnego wyjazdu na narty na zakończenie
konferencji (przy współpracy z klubem ze
Słowacji). Na REM przyjedzie około 400
Rotaraktorów z całej Europy i nie tylko.
Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń
w naszym Rotaraktorskim świecie, dlatego

Polscy Rotaraktorzy godnie reprezentują
nasz kraj podczas podróży po Europie

Fot. Craig Simons

U

też chcemy aby ta edycja na długo zapadła
w pamięci naszych gości.
Na uczestników REM w Krakowie czeka mnóstwo atrakcji. Będą mieli okazję
wziąć udział w wielu ciekawych panelach (zapraszamy Rotarian do bycia
prelegentami), skorzystać z wycieczek
fakultatywnych (m. in. Wieliczka, Au-

schwitz), spróbować lokalnych przysmaków i oczywiście dobrze się bawić.
Największą atrakcją REMu będzie niewątpliwie gala wieńcząca konferencję,
która odbędzie się… w naszej kopalni
soli w Wieliczce! Będzie to iście zimowy,
kryształowy bal, na który również serdecznie zapraszamy chętnych Rotarian
i byłych Rotaraktorów.
Mamy nadzieję, że organizacja wydarzenia na tak dużą skalę pozwoli nam nie
tylko na promocję Rotaractu w Polsce, ale
i na zacieśnienie więzi z członkami naszej
organizacji w Europie a nawet na Świecie.
REM to także wspaniała okazja ku temu,
by pokazać młodemu pokoleniu jak pięknym, bogatym w tradycje miastem jest
Kraków.
Zapraszamy do polubienia naszej strony
na Facebook’u oraz na Instagramie, gdzie
będziemy na bieżąco wrzucać informacje
o nadchodzącej konferencji.
https://www.facebook.com/REMCracow2021/
https://www.instagram.com/remcracow2021
HOC Team REM Cracow 2021
Anna Grzywacz, Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego

New Generation Service Exchange

otary łączy świat – to hasło było mi
bardzo bliskie przez ostatnie trzy
miesiące mojej przygody z programem
NGSE (New Generation Service Exchange) na Tajwanie. Do opisania pełni przeżyć potrzebowałbym co najmniej książki,
ale postaram się w tym artykule zawrzeć
przynajmniej część tego, co udało mi się
doświadczyć na Formosie.
Dla niewtajemniczonych – NGSE to program rotariańskiej wymiany stażowej,
który umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego w innym
kraju. Wymiana trwa od dwóch do dwunastu tygodni. Ja wybrałem Tajwan, a wymiana mogła się odbyć dzięki wspaniałym
klubom RC Warszawa-Żoliborz oraz RC
Taipei Toa Tiu Tian.
Celem mojej wymiany było porównanie
systemów edukacji w Polsce i na Tajwanie oraz zestawienie metodologii nauczania języków obcych w tych krajach. A miałem co zestawiać! Na moją prośbę klub

Rafał Tondera z przedstawicielami tajwańskiego Komitetu ds. NGSE

Fot. z arch. pryw. Rafała Tondery
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Moc tajwańskich wrażeń
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z Tajpej zapewnił mi miejsce nauczyciela
akademickiego na Wydziałach Anglistyki
i Slawistyki National Chengchi University oraz lektora w szkole języków obcych
i w publicznej szkole podstawowej. Uczyłem angielskiego, pisania akademickiego,
literatury amerykańskiej dla studentów
podyplomowych, historii i kultury Polski
oraz… języka polskiego!
Nie będę ukrywać – miałem naprawdę
sporo pracy! W końcu nauczyciel pracuje
nie tylko przy tablicy! Przygotowywanie
materiałów, lektury, sprawdzanie esejów,
konsultacje ze studentami… Ale każdy
dzień był wspaniały, a każde doświadczenie dostarczało nowych punktów widzenia oraz cennych wskazówek, które lepiej
pomogły mi zrozumieć sylwetkę tajwańskiego ucznia. Dodatkowo podłapałem
nieco mandaryńskiego – moją ostatnią
prezentację przygotowałem w części właśnie w tym języku, co spotkało się z fenomenalnymi reakcjami lokalnych Oficerów ds. NGSE.
Oczywiście NGSE to nie tylko praca! Moja
host rodzina pokazała mi cały Tajwan –
od południa po samą północ, od poziomu
oceanu, aż po jeden z najwyższych szczytów wyspy – nie byłem gotowy na widok
śniegu tak blisko równika! Poznałem różne grupy etniczne zamieszkujące Tajwan
i dowiedziałem się wiele o historii wyspy…
a o doznaniach smakowych chyba nawet
nie muszę wspominać! Z perspektywy cza-
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Rafał Tondera podczas prowadzenia zajęć

su mogę tylko stwierdzić: nawet nie wiedziałem, jak wielu rzeczy nie wiedziałem!
Brałem również czynny udział w życiu
tajwańskich klubów Rotary i Rotaract.
Byłem guest speakerem na konferencji
poświęconej NGSE, pomagałem przy dostarczaniu książek do lokalnych centrów
kultury, przygotowywałem paczki z prezentami dla dzieci, a nawet… bawiłem się
na tajwańskim weselu!
Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować klubowi RC Warszawa-Żoliborz.
I nie za to, że „wysłali mnie na Tajwan”.
Dziękuję za możliwość tak wszechstronnego rozwoju w kluczowym momencie
mojej kariery. Dziękuję za zaufanie, że

Fot. z arch. pryw. Rafała Tondery

Rafał Tondera: „Rotary łączy świat – to hasło było mi bardzo bliskie przez ostatnie trzy miesiące mojej przygody z programem NGSE na Tajwanie”

Fot. z arch. pryw. Rafała Tondery

| NEW GENERATION SERVICE EXCHANGE

będę godnym „ambasadorem” naszego
kraju (mam nadzieję, że podołałem!).
Wreszcie – dziękuję za te trzy miesiące, w ciągu których zebrałem tyle wspomnień, ile tuzin osób zbierałoby przez
kilka lat!
Chciałbym, oczywiście, podziękować
również klubowi RC Taipei Toa Tiu Tian
za to, że otworzyli przede mną swoje serca
niezwykle szeroko – aż po sam horyzont.
Na tyle, że żegnając się z tłumem odprowadzającym mnie na lotnisko, nie powiedziałem im: „Żegnajcie!”, tylko: „Widzimy
się niedługo!”.
Rafał Tondera, RAC Warszawa,
RC Warszawa-Józefów
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Słownik skrótów
PH Paul Harris, założyciel
Rotary
RIP Prezydent Rotary
International
RIVP Vice Prezydent Rotary
International
RIP Rep Przedstawiciel
Prezydenta Rotary
International
PRIP Były Prezydent Rotary
RID Dyrektor Rotary
International
RIDE Dyrektor Elekt Rotary
International
PRID Były Dyrektor Rotary
International
DG Gubernator Dystryktu
RPG Regionalny
Przedstawiciel Gubernatora
Dystryktu
VDG Wicegubernator
AG Zastępca Gubernatora
(w regionie)
DGE Gubernator Elekt
DGN Gubernator Nominat
DGND Gubernator
Wyznaczony na Nominata
IPDG Gubernator Ubiegłej
Kadencji
PDG Były Gubernator
P Prezydent
IPP Prezydent ubiegłej
kadencji
PE Prezydent Elekt
PP Były Prezydent
DT Trener Dystryktu
PETS Seminarium
Szkoleniowe Prezydentów
Elektów i Zarządów Klubów
The Rotary Foundation
Fundacja Rotary
AF (Share System)
Fundusz Roczny (system
współdzielenia)
PF Fundusz Stały
DDF (Share System)
Dystryktalny Fundusz Celowy
(system współdzielenia)
GG Grant Globalny
DSG Uproszczony Grant
Dystryktu
PHF Odznaka Paula Harrisa
EREY Każdy Rotarianin
Każdego Roku (wnosi wpłaty
do The Rotary Foundation)
DRR - Reprezentant Rotaractu
w Dystrykcie
RAC Rotaract Klub
IAC Interact Klub
ICC Komitet Międzykrajowy
RRFC Regionalny
Koordynator Rotary
Foundation
RYLA Akademia Rotary
Szkolenia Młodych Liderów
RYE Rotariańska Wymiana
Młodzieży
YEO Oficer Wymiany
Młodzieży w Dystrykcie
YEP Program Wymiany
Młodzieży
LTEP Program Wymiany
Długoterminowej
STEP Program Wymiany
Krótkoterminowej

Witamy w rodzinie Rotary
Olaf Brymora

Tomasz F. Grzelak

Wiceprezes Zarządu /
Dyrektor Operacyjny
w Cronimet Pl Sp.
z o.o., Z wykształcenia
radca prawny, członek
Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Toruniu,
członek RC Młyniec
Drugi

Psycholog, trener
sprzedaży, mentor
i wykładowca. People
Helper. członek RC
Młyniec Drugi.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data

Miejsce

Wydarzenie

Organizator

25

Hotel Grand Sopot

XVIII Doroczny Bal Charytatywny

1

Park Cafe Konstancin

IV Rotariański Bal Charytatywny

RC Warszawa Konstancin

1

Hotel Polonia Palace

XV Bal z Sobieskim

RC Warszawa Sobieski

8

Zespół Szkół Muzycznych
w Jarosławiu

20-lecie RC Jarosław

RC Jarosław

8

Białystok

VII Charytatywny Turniej Piłkarski
RC Białystok

RC Białystok

8

Vienna House Andel`s Łódź

XXI Charytatywny Karnawałowy Bal Łódzkich
Klubów Rotary

Łódzkie Kluby Rotary

14

Hotel Rudnik

Walentynkowy Bal Charytatywny

RC Grudziądz Centrum

22

Hotel Gołębiewski Mikołajki

Bal Integracyjno-Dobroczynny

RC Giżycko, RC Olsztyn,
RC Bartoszyce-Lidzbark
Warmiński, RC Olsztyn
VARMIA

22

Gorzów Wielkopolski

XI Bal Charytatywny RC Gorzów Wielkopolski

RC Gorzów Wielkopolski

20-22

Hotel Ambasador Premium
w Łodzi

PETS 2020

Dystrykt 2231

21

Hotel Ambasador Premium
w Łodzi

I ZLOT NOWYCH ROTARIAN ŁÓDŹ 2020 –
Szkolenie dla Rotarian z max. 3-letnim stażem

Gubernator Dystryktu

21

Rezydencja Sosnowa -Janów
Lubelski

XXX-lecie Klubu Rotary Janów Lubelski

RC Janów Lubelski

15

Hotel Ostoja w Chobienicach

10-11

Ustka

styczeń 2020
RC Sopot International

luty 2020

marzec 2020

maj 2020
XV-lecie RC Wolsztyn

RC Wolsztyn

lipiec 2020
Festiwal Wiatru Columbus

RC Młyniec Drugi

sierpień 2020
27-30

Kaszuby

Międzynarodowy Rajd Motocyklowy

IFMR Polska

Rotary w liczbach
Rotary

Rotaract

Interact

Rotary Dystrykt
2231

Członkowie

Członkowie

Członkowie

Członkowie

1 204 996

168 960

321 172

1673

Kluby

Kluby

Kluby

Kluby

35 907

10 192

13 964

80

Świat - stan na 15 stycznia 2020 , Polska – stan na 20 luty 2020
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| NASZA ROZMOWA

doświadcz

Aloha

w raju

Honolulu, Hawaje, USA
| 6-10 czerwca 2020
Zarejestruj się na riconvention.org

HONOLULU
HAWAII 2020
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