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Rotarianie z naszego dystryktu zrobili ważny krok w swoich przygotowaniach do
kolejnego roku rotariańskiego. Podczas PETS w Smardzewicach (dla polskiej części
dystryktu) oraz w Charkowie (dla części ukraińsko-białoruskiej) przedstawiono no-
wych oficerów dystryktu na rok 2015−2016. Przyszłoroczni prezydenci i sekreta-
rze klubów przeszli obowiązkowe szkolenie, które jest niezbędne, by mogli pełnić
swoje obowiązki.

Oba seminaria zostały sprawnie zorganizowane, cieszyły się też dobrą frekwencją.
Stało się tak w dużej mierze dzięki staraniom gubernator elekt Barbary Pawlisz, eki-
py trenerów dystryktu (w składzie: Pavlo Kashkadamov, Ewa Radomińska, Gien-
nadij Krojczyk) oraz doświadczonych mówców, takich jak Piotr Wygnańczuk,
Andrzej Ludek, Zbigniew Hajduk, Pavlo Kashkadamov, Mykoła Stebljanko i Mark
Gitelman.

Oczywiście gubernator elekt Barbara Pawlisz, pierwsza pani gubernator w his-
torii dystryktu, była gwiazdą obu szkoleń nie tylko dlatego, że zajmująco opowia-
dała o tym, czego nauczyła się na International Assembly w San Diego, ale też okreś-
liła zadania stojące przed nami w kolejnym roku. Elegancko przewodniczyła spot-
kaniom i tworzyła na nich atmosferę zarówno wytężonej pracy, jak i przyjaźni, radząc
sobie z trudnymi sprawami z uśmiechem i humorem.

Nie mniej ważne niż szkolenia były zgromadzenia dystryktu. Rozmawiano na nich
o tematach trudnych, ale dyskusje kończyły się konstruktywnymi decyzjami. Nie-
które z nich musimy jeszcze potwierdzić podczas zbliżającej się konferencji dystryktu
w Truskawcu.

Tegoroczny PETS zostanie zapamiętany także dzięki czarterowi nowego polskiego
klubu RC Warszawa Fryderyk Chopin oraz 20 rocznicy istnienia RC Charków –
był to pierwszy klub na wschodniej Ukrainie, a oba wydarzenia zostały uczczone
wspaniałymi bankietami.

Wszystkie te wydarzenia położyły solidną bazę pod nowy rok rotariański. Nie
mam wątpliwości, że ekipa oficerów dystryktu i prezydentów klubów pod prze-
wodnictwem Barbary Pawlisz zapewni nam owocny i pełen sukcesów rok w służbie
rotarianom naszego dystryktu.

Wasz gubernator



Kiedy wprowadzaliśmy nowy model realizacji
grantów w ramach Future Vision Plan, zarząd
Rotary Foundation zadecydował, że w roku rota-
riańskim 2015−2016 dokonamy analizy dotych-
czasowych doświadczeń i na tej bazie poprawimy
działanie nowego programu.

Mamy jednak świadomość, że w realizację gran-
tów zaangażowanych jest wiele osób, z których
każda może mieć inny punkt widzenia. Powołałem
więc niezależną komisję złożoną z czterech past pre-
zydentów RI. Komisja ma zgromadzić Wasze opi-
nie, wziąć pod uwagę Wasze propozycje, zacho-
wując poufność Waszych danych, o ile wyrazicie
takie życzenie.

Podzielcie się swoimi doświadczeniami w reali-
zacji grantów dystryktalnych i globalnych we wszyst-
kich obszarach zainteresowania Rotary Foundation.
Podsuwajcie nam swoje pomysły, które mogą uspraw-
nić działanie fundacji.

W składzie komisji są: Kalyan Banerjee, Ray
Klinginsmith, Bill Boyd i ja jako przewodniczący.
Piszcie do nas na adres:
futurevisionbillboyd@outlook.com.

Przeczytamy i przeanalizujemy całą korespon-
dencję, jaką otrzymamy, następnie spotkamy się
na konwencji RI w São Paulo, aby zdecydować,
jakie wnioski przedłożymy komisji programo-
wej zarządu RF. Komisja zleci dodatkowe bada-
nia opinii, w styczniu 2016 podczas International
Assembly otrzymamy finalny raport, a do kwiet-
nia 2016 ustalimy, jakie konkretnie podjąć kro-
ki, by Rotary Foundation działała sprawniej.

Prosimy o Waszą pomoc. Piszcie do nas – cho-
dzi o to, by nasza fundacja nadal czyniła dobro na
świecie w najlepszy możliwy sposób.

Na międzynarodowej konwencji Rotary najbardziej
lubię odwiedzać House of Friendship. Już niedługo
przyjemność ta czeka mnie znów. 106. Międzyna-
rodowa konwencja Rotary International odbędzie
się w São Paulo między 6 a 9 czerwca.

Pomiędzy sesjami plenarnymi w House of Friend-
ship będzie można się zrelaksować – spróbować bra-
zylijskiej kuchni, zobaczyć, co oferują stoiska z pa-
miątkami, znaleźć partnerów do projektów i zoba-
czyć, jakie pomysły realizują inni. A co najlepsze –
spotkać się ze starymi przyjaciółmi i poznać nowych.

House of Friendship jest świetnym miejscem,
do którego możecie przyprowadzić swoich gości
– rodzinę, którą ze sobą zabierzecie, i przyjaciół,
z którymi przyjechaliście. Moja rodzina jeździła
na konwencje ze mną – chciałem im pokazać mię-
dzynarodowy wymiar Rotary. W efekcie moja żona
i trójka dzieci są dziś członkami klubów Rotary.

Serdecznie zapraszam Was również na spotka-
nie poświęcone dostępowi do wody, które odbę-
dzie się w São Paulo 4 czerwca. W terminie 4−5
czerwca odbędzie się też rotariańskie sympozjum
pokojowe. Jednym z najważniejszych jego mów-

ców będzie Oscar Arias Sánchez, były prezydent
Kostaryki, laureat Nagrody Nobla za zainicjowa-
nie pokojowego planu dla Ameryki Środkowej
podpisanego w roku 1987. W tym samym terminie
zaplanowaliśmy również spotkania Rotaractu oraz
oficerów wymiany międzynarodowej.

Po konwencji warto spędzić jeszcze trochę cza-
su w Brazylii – niedaleko od São Paulo są piękne
plaże, można się wybrać do Rio de Janeiro lub zo-
baczyć amazońską puszczę.

Co roku wracam z konwencji Rotary Interna-
tional zainspirowany i zmotywowany, by robić wię-
cej i dawać z siebie więcej. Proszę, zarejestrujcie
się na konwencję: www.riconvention.org. Chciał-
bym się z Wami spotkać w São Paulo.

Drodzy przyjaciele Rotarianie

Nowy model grantów

John Kenny
Prezes Rotary Foundation

Gary C.K. Huang
Prezydent Rotary International
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KANADA
Hokej na slegach (rodzaj sanek, zastępujący

łyżwy) to jedna z dyscyplin sportowych upra-
wianych przez sportowców z porażeniem lub
amputacją nóg. Od roku 1994 jest oficjalnym
sportem paraolimpijskim.
W grudniu ubiegłego roku RC Coburg (pro-
wincja Ontario) przekazał 1900 USD organi-
zacji FishAbility Sports Club, organizującej
programy sportowe i rekreacyjne dla nie-
pełnosprawnych w hrabstwie Northumber-
land. Za te pieniądze zakupiono nowy sprzęt
dla Northumberland Predators – drużyny ho-
keja na slegach. Klub wspiera drużynę od roku
2011. Wówczas przekazał jej 1500 USD dotacji.

Zobacz, jakie projekty realizują
rotarianie z innych krajów.

Bliżej świata

ROTARY NA ŚWIECIE

1

2

BOLIWIA
Rotarianie z klubu RC Montero wraz

z grupą duchownych w roku 2003
otworzyli ośrodek, zajmujący się wyda-
waniem żywności, edukacją i leczeniem
dzieci mieszkających w środkowej częś-
ci miasta. Centrum nosi imię Etty Tur-
ner, uczestniczki rotariańskiej wymiany
młodzieżowej, która zginęła rok wcześ-
niej w wypadku samochodowym
w Montero.
Gdy matka Etty dowiedziała się o pla-
nach utworzenia ośrodka, postanowiła
wspomóc go finansowo i powołała
fundację Etta Projects. Fundacja dzięki
współpracy z klubami Rotary i Rotary
Foundation już dwa lata później zdołała
otworzyć drugi ośrodek w Montero.
Organizacja wspiera rozwój regionu od
ponad 10 lat. Jest szczególnie aktywna
w obszarach dbania o higienę, dożywia-
nia dzieci i kształcenia liderów.
Klub Rotary z Port Orchard (USA, stan
Waszyngton), rodzinnego miasta Etty,
nawiązał partnerstwo z Etta Projects,
a RC Minero – klub z miasteczka nieda-
leko Montero – realizuje grant globalny,
który ma poprawić dostęp do toalet
i bieżącej wody w okolicznych wsiach.
Pracownicy Etta Projects zaczęli od
przeprowadzenia badania wśród lokal-
nych mieszkańców. Wynikło z niego,
że czterech na pięciu respondentów,
którzy nie mieli w domach łazienek
i toalet, nie może sobie pozwolić na
wybudowanie ich. Grant z Rotary Foun-
dation umożliwił dofinansowanie bu-
dowy toalet dla 51 rodzin w dwóch
wsiach. A także na szkolenia dotyczące
higieny dla szkół oraz dla lokalnych
liderów i jeszcze na nowy samochód,
którym pracownicy Etta Projects jeż-
dżą do miejscowości oddalonych od
ośrodków miejskich – to tam najczęś-
ciej brakuje łazienek i toalet. Stworzo-
no także długofalowy program monito-
ring efektów projektu.
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W Boliwii tylko
jeden na czterech
mieszkańców
obszarów wiej-
skich ma dostęp
do toalety.
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SRI LANKA
Dystrykt 3220 (Malediwy and Sri Lanka)

ruszył z kampanią „Milion Drzew” w grud-
niu ubiegłego roku. Kampania na przeciw-
działać wycince lasów na Sri Lance. Wraz
z 2500 lokalnymi rolnikami oraz leśnikami
RC Ibbagamuwa zamierza posadzić milion
drzew na obszarze objętym ochroną
w prowincji Kurunegala. To plan na ten
rok. W kolejnych pięciu latach klub chce
posadzić pięć milionów drzew. Każdy
może ufundować drzewko (koszt 1 dolar)
i podzielić się swoją historią na stronie
projektu na Facebooku (profil nazywa się
One Million Tree Stories).

KENIA
RC Nairobi zorganizował akcję opera-

cyjnego usuwania zaćmy – jest ona efek-
tem 30-letniego zaangażowania tamtej-
szych rotarian w leczenie zaćmy wśród
mieszkańców wsi.
Miejscowa firma przewozowa podstawiła
za darmo autobus, który woził pacjentów
do szpitala Hema w Kisii, dzięki temu
mieszkańcy zachodniej Kenii mogli zostać
zbadani i zoperowani po bardzo niskich
kosztach – 52 USD na osobę. Klub
współpracuje także z bankiem tkanek
w Baltimore, który partycypuje w leczeniu
innej choroby okulistycznej – stożka ro-
gówki. Jest ona przyczyną ślepoty wielu
młodych osób we wschodniej Afryce.
Do tej pory klub zorganizował już wiele
akcji leczenia tej choroby – przeprowa-
dzono 14 tys. zabiegów operacyjnych
i 200 przeszczepów rogówki.

LITWA
We wrześniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza

konferencja nowego dystryktu 1462. Rotarianie z Litwy
zebrali się na niej, by świętować 80-lecie Rotary w swoim
kraju i 20-lecie Rotaractu. Pierwszy klub Rotaract na Litwie
założono w Kaunas w roku 1995. Dziś na Litwie jest po-
nad 200 rotaractorów zrzeszonych w 8 klubach. Jedną
z flagowych akcji litewskiego Rotaractu jest wodny wy-
ścig gumowych kaczuszek organizowany przez Rotaract
z Wilna oraz wspólny projekt sześciu klubów, które orga-
nizują badania przesiewowe wykrywające gruźlicę i pro-
wadzą różne działania profilaktyczne.

ROTARY NA ŚWIECIE
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Drzewa chronią
przed powodzią.
5 procent więcej

drzew to o 2 procent
mniejsze zagrożenie

zalaniem danego
terenu.

NOWA ZELANDIA
Rotarianie z Nowej Zelandii nawiązali

współpracę z fundacją Stroke zajmującą
się profilaktyką zawałów. W październiku
ubiegłego roku wspólnie zorganizowali
doroczną akcję mierzenia ciśnienia krwi.
W 182 supermarketach i centrach zdrowia
na obszarze od Kaikohe do Invercargill ochot-
nicy z obu organizacji zachęcali zakupowi-
czów, żeby podeszli do stanowiska pielęgniar-
ki i zmierzyli ciśnienie. Wręczali także ulotkę
z informacjami o nadciśnieniu i jego powiąza-
niu z ryzykiem zawału oraz zbierali dane oso-
bowe. Dzięki tym danym można było spraw-
dzić, że aż 37 procent osób podjęło leczenie
oraz uzyskać informację o nieprawidłowym
wyniku ciśnienia.

5



6| ROTARIANIN 2•2015

ROTARY NA ŚWIECIE

Jak założyć klub młodych?
Poznajcie RC Crawley z Australii: średnia wieku członków 38 lat, równe
proporcje płci, zero celebry, motto „Let’s ROC the World”. Założył go…
79-latek, David Goldstone.

Pięć lat temu David Goldstone,
rotarianin z czterdziestoletnim
stażem, postanowił dowiedzieć się,

dlaczego w klubach jest tak mało 30-
-latków. Wiele rozmów, które prze-
prowadził, brzmiało mniej więcej tak:
– Byłeś kiedyś na spotkaniu klubu Ro-
tary?
– Tak.
– Podobało Ci się?
– Nie.
– Poszedłbyś znów?
– Nie.
– A gdyby powstał zupełnie nowy klub,
tylko dla młodych?

Dopiero wtedy padała pozytywna
odpowiedź.

W ciągu sześciu tygodni Goldsto-
ne zebrał 74 młodych ludzi zaintere-
sowanych nowym, młodym klubem
Rotary.

– Pytałem ich po prostu, czy mieli-
by chęć przychodzić raz w tygodniu na
krótkie i treściwe spotkania w porze
śniadaniowej – wyjaśnia.

z klubem instytucje oglądają wyma-
rzone koncerty, spektakle i mecze.

RC Crawley wie, że od statusu mate-
rialnego ważniejszy jest zapał i chęć dzia-
łania. Dlatego zabiega o osoby, które
warto mieć w swoim gronie. Dzięki cał-
kowitej rezygnacji ze składki członkow-
skiej udało się zachęcić do wstąpienia do
klubu cztery młode osoby, które za swo-
ją działalność wolontaryjną otrzymały
tytuł Człowieka Roku Zachodniej Au-
stralii (w kategorii młodzieżowej).

Nick Poll, jeden z członków klubu,
podkreśla:
– Słyszałem wielokrotnie, że Rotary to
organizacja otwarta, zrzeszająca ludzi
różnych ras, religii i płci. Ale w prak-
tyce zawsze okazywało się, że są tam
sami biali mężczyźni pod krawatem.
W naszym klubie naprawdę zgroma-
dziliśmy ludzi z bardzo różnych śro-
dowisk. Dzięki temu mamy świeże po-
mysły i jesteśmy wiarygodni, mówiąc
o budowaniu tolerancji.

Źródło: „The Rotarian”

Sześć miesięcy później klub był go-
tów do czarteru. Czarter odbył się w lu-
tym 2010 r., a Goldstone został pierw-
szym prezydentem RC Crawley.

Wśród starszych kolegów rotarian
zdobył fundusze na funkcjonowanie
klubu – postanowiono, że przez pierw-
sze dwa lata dwudziestu członków bę-
dzie miało refundowane składki. Oka-
zało się, że dla młodych ludzi to spora
zachęta.

Pierwszym projektem młodego klubu
było ufundowanie przenośnych śpiwo-
ro-hamaków dla bezdomnych w Perth.
Klub zorganizował też dwie uroczys-
te kolacje charytatywne – udało się ze-
brać 7 tys. dolarów na budowę nowe-
go obiektu organizacji pomagającej
dzieciom uzależnionym od alkoholu
i narkotyków.

Potem członkowie klubu wynego-
cjowali bezpłatną lożę w Perth Arena
– miejscowej hali widowiskowej. Z loży
dzieci niepełnosprawne lub śmiertelnie
chore wybrane przez współpracujące
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Amerykanka Jo Anne Miller od 14
lat prowadzi Brook Hill Farm –
schronisko dla koni uratowa-

nych od rzeźni oraz realizuje autorski
program hipoterapeutyczny. Rok te-
mu została członkinią klubu Rotary
w Bedford w stanie Virginia. Zgłosi-
ła się tam sama – chciała poszerzyć
swoje kontakty o nowe osoby zainte-
resowane działalnością charytatywną,
dowiedzieć się więcej o możliwościach
współpracy z innymi organizacjami
i zdobyć doświadczenie w realizowaniu
dużych projektów.

Dziś Jo Anne angażuje się w klubo-
wą współpracę z Habitat for Humanity,
pozarządową organizacją chrześcijań-
ską, która buduje i remontuje miesz-
kania ubogim rodzinom.

− Dowiedziałam się, jak wiele mo-
żna zrobić dla naszej społeczności –
mówi. – To bardzo poszerzyło moje ho-
ryzonty.

Zdobyła także pomoc dla swojej far-
my – członkowie klubu pomogli jej
wyremontować stodołę, postawić nowe
ogrodzenia. Wybudowali także włas-
noręcznie nowe ścianki w stajniach –
pracowała cała grupa, więc zajęło to
tylko jeden dzień.

Jo Anne ma nadzieję, że w przy-
szłości uda jej się silniej związać klub
z jej farmą, ponieważ ma wypracowaną
renomę ośrodka pomagającego nie tyl-
ko zwierzętom, ale też ludziom. W za-
mian za systematyczną wolontaryjną
opiekę nad wybranym koniem nasto-
letnie dziewczęta mogą u niej uczyć się
jeździectwa. Tylko tyle wystarczyło, by
wyprowadzić na prostą ponad setkę
dziewczyn sprawiających trudności wy-
chowawcze. Jo Anne sama ułożyła pro-
gram terapii – ukończyła studia, spe-
cjalizując się w nauczaniu dzieci z dys-
funkcjami.

Szkolni pedagodzy z okolicy kierują
do niej uczennice zarówno z proble-
mami psychicznymi – depresją czy ano-
reksją, jak też prześladowane w szkole,
wagarujące, uciekające z domu. Jak do-

ROTARY NA ŚWIECIE

Hipoterapia dla nastolatek
tąd wszystkie co do jednej ukończyły
szkołę średnią, a potem kontynuowały
naukę. Brook Hill Farm przyjmuje
także dziewczynki chore: na epilepsję,
cukrzycę, autyzm. Żadna komercyjna
szkółka jeździecka nie pozwoliłaby im
wsiąść na konia.

W jaki sposób działa terapia? Jo Anne
Miller wyjaśnia:

− Zadaniem dziewcząt jest dbać o ko-
nia, pomagać w jego rehabilitacji, za-
przyjaźnić się z nim i nauczyć się go ro-
zumieć. Kluczem do sukcesu jest oso-
bista odpowiedzialność za konkretne
zwierzę. Z biegiem czasu dziewczyny
wyrabiają w sobie poczucie obowiązku,
spokój ducha i związują się z nami na

lata. Uważam, że to zasługa ściśle upo-
rządkowanego, trwałego systemu, jaki
u nas panuje, każdy zna swoje prawa
i obowiązki. Starsze stażem wolonta-
riuszki opiekują się nowymi, uczą je,
jak zajmować się końmi, siodłać je i do-
siadać. Mamy też studentów wolonta-
riuszy, którzy pomagają odrabiać lek-
cje tym osobom, które tego potrze-
bują. Dziewczyny poprawiają stopnie
w szkole, uczą się odpowiedzialności,
a dzięki kontaktom z przyjaznymi do-
rosłymi, których również na farmie
jest wielu, nabierają pewności siebie
i dojrzewają psychicznie.

Źródło: „The Rotarian”



Spotkanie odbyło się 3 kwietnia
w Paryżu. Poprzedziło je posie-
dzenie komitetu planowania stra-

tegicznego, składającego się głównie z by-
łych i przyszłych prezydentów EC ICC,
a prowadził je urzędujący prezydent
Gwénaël de Bergevin. W tym gronie
omawiano zadania związane z rozwo-
jem ICC na innych kontynentach po-
za Europą.

Obszarami, które rozwijać się będą
w pierwszej kolejności, są Azja i Ame-
ryka Południowa.

Ważnym zadaniem jest uwzględnia-
nie tematyki ICC podczas szkoleń dla
gubernatorów elektów, w programie
Instytutów Rotary oraz Zgromadzenia
Międzynarodowego w San Diego. Pod-
kreślane jest znaczenie ICC dla utrzy-
mania pokoju i likwidacji konfliktów.

W najbliższym czasie odbędzie się
audyt wszystkich działających ICC,
a równocześnie zostaną podjęte dzia-
łania mające na celu uproszczenie pro-
cedur tworzenia nowych komitetów
międzynarodowych. Planowane jest
również wydawanie kwartalnego biu-
letynu ICC, który docierałby przede
wszystkim do gubernatorów dystryktów
oraz do członków zarządu RI.

Komitet planowania strategicznego
przeprowadzi konsultacje podczas kon-
wencji w São Paulo, a kolejne spotkanie
odpędzie się w Paryżu w lipcu 2015 r.

Po posiedzeniu komitetu odbyło się
posiedzenie Rady Wykonawczej ICC,
w którym uczestniczyli koordynatorzy
krajowi oraz działacze ICC 26 krajów
świata. Gościem specjalnym był prezy-
dent RI Gary Huang. Prezydent w swo-
im wystąpieniu z uznaniem odniósł się
do osiągnięć komitetów międzynaro-
dowych, a szczególnie projektów, które
umacniają pokojowe współistnienie na-
rodów, sprzyjają likwidacji stereotypów
i budują przyjaźń. Sesja pytań do pre-
zydenta zajęła ponad godzinę spotkania.

Ciekawą propozycję zgłosił Anton Pol-
sterer (Austria), były prezydent EC ICC.
Ogłosił on ogólnoświatowy konkurs na
najlepszy projekt realizowany przez pod-
mioty z dwóch krajów w ramach ICC.
Uczestniczyć we współzawodnictwie
mogą kluby i dystrykty z dwóch krajów,
które biorą udział w programach ICC.
Parametry projektu powinny być kom-
patybilne z projektami Rotary Founda-
tion. Wśród ogólnych kryteriów selek-
cji powinny się znaleźć jako kryteria ja-
kościowe:

ROTARY NA ŚWIECIE

Posiedzenie Światowej Rady
Wykonawczej Komitetów
Międzynarodowych RI
(ICC Executive Council)

� wkład we wspólne porozumienie i to-
lerancję,

� możliwości poznawania różnic wy-
nikających z mentalności, osobistej
ekspresji, kultury, historii, religii i in-
nych sfer,

� równe, porównywalne zaangażowa-
nie obydwu podmiotów,

� narzędzia intensywnej komunikacji
i możliwości podróżowania,

� możliwości dla ludzi z obydwu kra-
jów współpracy jako jeden wspólny
zespół,

jako kryteria ilościowe:
� ilu rotarian uczestniczy w projekcie,
� ilu nierotarian uczestniczy aktyw-

nie, ilu uczestniczy w spotkaniach,
� w jaki sposób promuje się przesłanie

pokojowe.
Projekty powinny mieć oprawę me-

dialną oraz powinny być zaakceptowa-
ne przez gubernatorów dystryktów. Po-
żądane są sytuacje dotyczące krajów, mię-
dzy którymi istniały konflikty lub gdzie
istnieje ryzyko powstania konfliktów.

Konkurs ogłoszony będzie w maju
przez krajowych koordynatorów ICC
i promowany w istniejących komitetach
międzynarodowych.

Andrzej Ludek, PDG,
RC Warszawa City
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Dzień Rotary w UNESCO

4kwietnia w Paryżu, w siedzibie
UNESCO, odbyła się konferen-
cja „Budowanie pokoju z ROTA-

RY i UNESCO. Pokojowe inicjatywy
komitetów międzynarodowych RI”.

Warto w tym miejscu przypomnieć,
że krótko po zakończeniu II wojny świa-
towej podkreślano potrzebę stworzenia
instytucji, które byłyby w stanie chro-
nić wartości humanistyczne, na jakich
zostały zbudowane cywilizacje, oraz
promować porozumienie między ludź-
mi wszystkich nacji. Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych, UNESCO oraz
komitety międzynarodowe Rotary In-
ternational powstały jako odpowiedź na
te potrzeby.

Związki RI z UNESCO sięgają roku
1943. Wtedy to w Londynie odbyła się
konferencja Rotary promująca między-
narodową wymianę kulturalną i edu-
kacyjną. Uczestniczyli w niej ministro-
wie edukacji i obserwatorzy z całego świa-
ta, konferencja była ważnym impulsem
do powstania UNESCO w roku 1945.

Między innymi dlatego UNESCO
i Rotary mają wiele wspólnych tema-
tów i priorytetów. Należą do nich pro-
gramy walki z analfabetyzmem oraz
międzynarodowe programy lepszego
zrozumienia i zarządzania zasobami
naturalnymi (tu wspólnym priorytetem
jest woda). Przez ostatnie 70 lat obyd-
wie organizacje poruszały podobne
ważne dla świata tematy. Koncentru-
ją swoje wysiłki w obszarach pokoju,
edukacji, wody oraz etyki. Zarówno
UNESCO, jak i Rotary są wolne od na-
cisków politycznych. Podkreślić na-
leży wieloletnią tradycję dzielenia się
pomysłami i wspólnego uzgadniania
działań zaadaptowanych do poszcze-
gólnych regionów geograficznych, uw-
zględniając ich zróżnicowanie.

W ramach porozumienia o partner-
stwie strategicznym zawartym z UNES-
CO Rotary Foundation oferuje corocz-
nie granty dla klubów i dystryktów na
18-miesięczne stypendia magisterskie
w UNESCO-IHE (programy gospo-
darki wodą).

Przedstawicielami Rotary przy UNES-
CO są dwaj Francuzi: Serge Goutey-
ron − honorowy prezydent EC ICC
oraz Cyril Noirtin – skarbnik, członek
zarządu EC ICC.

Przedstawiciele powoływani są przez
prezydenta RI, a Rotary jako mię-
dzynarodowa organizacja pozarządowa
ma status organizacji stowarzyszonej
z UNESCO. Przedstawiciele uczestni-
czą w sesjach organizacji, monitorują
współpracę, asystują klubom i dystryk-
tom we współpracy w projektach zwią-
zanych z UNESCO. Z drugiej strony
informują wydziały UNESCO o pro-
gramach i działaniach Rotary, spoty-
kają się z oficerami UNESCO, dys-
kutując możliwe obszary współdziałania
i zapewniając koordynację wspólnych
przedsięwzięć.

Paryska konferencja miała wymiar
szczególny, ponieważ odbywała się
w 70-lecie powstania UNESCO, a na
czele delegacji rotarian stał prezydent
RI Gary Huang.

Mimo że konferencja odbywała się
w Wielką Sobotę świąt wielkanocnych,
uczestniczyło w niej zadziwiająco wie-
le osób. W sali obrad zasiadło ponad
400 osób, oczywiście w większości fran-
cuscy rotarianie. Nasz dystrykt repre-
zentowali: PDG Jan Wrana – krajowy
koordynator ICC oraz autor tego tek-
stu – jako prezydent elekt Rady Wy-
konawczej ICC.

Jednym z głównych obszarów zain-
teresowania UNESCO są problemy
Afryki. Z racji historycznych związków
wyjątkowo aktywnie działają rotariań-
skie komitety międzykrajowe utwo-
rzone przez Francję z krajami Północ-
nej Afryki. I tak też został zaplanowa-
ny program konferencji, który oprócz
prezentacji UNESCO i Rotary, ze
szczególnym uwzględnieniem roli ICC,
koncentrował się na krajach basenu
Morza Śródziemnego. Mówiono wie-
le o problemach pokoju na Bałkanach,
Bliskim Wschodzie, Izraelu, prawach
kobiet w Afryce, wodzie i edukacji
dzieci w Togo, pokoju w Tunezji i kra-
jach sąsiednich. Z satysfakcją odnoto-
wałem bardzo dobrze przyjęte wystą-
pienie dotyczące naszego regionu, a za-
prezentowane przez Eve Roehrig (jej
wypowiedź została zamieszczona w po-
przednim numerze „Rotarianina”). Eve
opowiedziała o Parlamencie Młodzieży
Krajów Sąsiednich (Francja, Niemcy,
Polska).

Podczas konferencji przyjęto dekla-
rację potwierdzającą kontynuację za-
angażowania rotarian w sprawy zacho-
wania pokoju na świecie, poszanowania
praw człowieka, wzajemnego porozu-
mienia, zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego i postępowania
zgodnie z zasadami etyki.

Andrzej Ludek, PDG,
RC Warszawa City
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Eve Roehrig, była prezydent Parlamentu Młodzieży Krajów Sąsiadujących
i prezydent RI Gary Huang
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Floty Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Rotarian Żeglarzy (IYFR)
podzielone są na trzy obszary (areas).

Na 107 flot IYFR, na terenie obszaru
pierwszego (area 1) znajduje się najwię-
cej, bowiem 60 flot. Na 3247 rotarian
żeglarzy IYFR w area 1 jest nas 1855. Tra-
dycyjnym miejscem spotkań wszystkich
rotarian żeglarzy jest doroczna między-
narodowa konwencja Rotary. Znamy
się ze zdjęć i z publikacji w magazynie
Rotafloat dystrybuowanym elektronicz-
nie. Mamy też dobrą, na bieżąco ak-
tualizowaną, stronę internetową IYFR.
Część z nas ma ze sobą kontakt mailo-
wy, ale nie wszyscy jeździmy na konwen-
cje. Dlatego od kilku lat żeglarze z area1
spotykają się w Europie. Spotkania te
to przede wszystkim możliwość zaprzy-
jaźnienia się, wspólnego spędzenia kil-
ku dni. Do Neapolu przyjechał rów-
nież Jun Avecilla z Filipin, który od lip-
ca tego roku przejmuje ster IYFR, czyli
przez dwa lata będzie komandorem mię-
dzynarodowym. Liczne i dobrze zorga-
nizowane grupy przyjechały z Hiszpa-
nii i z Izraela, byli też żeglarze z Australii.

w Neapolu duża grupa pojechała na
czarter pierwszej floty w Grecji. Do tej
pory były tam dwa szwadrony, czyli od-
działy, flot włoskich.

Rotarianie żeglarze nie tylko pływają,
ale również prowadzą akcje pomoco-
we. Podczas części oficjalnej Bob Burns
– komandor area 1 − przedstawił spra-
wozdanie z działalności flot. Obecnie
najważniejszą i największą akcją pomo-
cową jest dostarczanie kamizelek ra-
tunkowych do kilku krajów w Afryce.
Prowadzi ją kilka flot włoskich wspól-
nie z flotami z Afryki. Flota na Sycy-
lii zajmuje się prewencją przed udara-
mi mózgu. IYFR ma też własny pro-
gram grantów, niezależny od Rotary
Foundation. Podział środków odbywa
się na zasadzie konkursu propozycji.
Ostatnio środki te przeznaczano na do-
finansowanie rejsów dla osób z dysfun-
kcją ruchu, rejsów dla niedowidzącej
młodzieży, na silnik do jednostki ra-
tunkowej w Afryce, na naukę pływa-
nia dla małych dzieci itp. Nasza Flota
Giżycko podczas tej prezentacji doko-
nań nie wypadła źle. Międzynarodowe

Nas ucieszyła obecność Tomasza Lan-
ga – członka Floty czesko-słowackiej,
założonej w styczniu dzięki staraniom
Zbyszka Rogowskiego i Włodka Kus-
try. W tym roku oficjalna część trwała
bardzo krótko. Najwięcej czasu spędzi-
liśmy na pływaniu po morzu, siedze-
niu przy stole oraz zwiedzaniu naj-
ważniejszych miejsc Neapolu. To był
najlepszy czas na rozmowy, ustalenia,
umawiania się na wspólne pływanie
czy akcje. W tym roku równolegle od-
było się doroczne spotkanie wszystkich
włoskich flot. We Włoszech jest 488
rotarian żeglarzy w ośmiu flotach. We
Włoszech Rotary jest bardzo liczne –
ok. 50 tysięcy rotarian w 14 dystryk-
tach. Do dystryktów włoskich należą
również klubu z Malty i Albanii.

Pływamy i pomagamy
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ro-

tarian Żeglarzy cały czas się rozwija.
W przeciwieństwie do tendencji w ca-
łym Rotary przybywa nam członków,
powstają nowe floty. Po spotkaniu

ROTARY NA ŚWIECIE

Spotkanie żeglarzy w Neapolu

Coroczny zlot rotarian żeglarzy z Europy, Afryki i Bliskiego
Wschodu odbył się w Neapolu w dniach 23–27 kwietnia. Połączony
był ze spotkaniem przedstawicieli wszystkich ośmiu flot włoskich.

PPiioottrr  PPaajjddoowwsskkii,,  RC Warszawa City, komandor regionu Europa Wschodnia IYFR
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Rotariańskie Centrum Szkolenia w Sła -
wie, o którym pisałem w poprzednim
numerze „Rotarianina”, to projekt uni-
katowy. Nie ma takiego drugiego na
świecie. Właściciel ośrodka w Sławie,
Wojtek Frączak z RC Wrocław Pano-
rama, postanowił stworzyć dzieło życia.
Dzięki swoim kolegom z klubu i na-
szej flocie ośrodek ma szansę stać się tęt-
niącym życiem miejscem treningów
żeglarskich dla młodzieży z Europy.
Pierwszy obóz odbędzie się w tym roku,
prawdopodobnie przyjedzie nań mło -
dzież z Niemiec.

Rozumiemy się 
w każdym języku

W Neapolu byłem z Włodkiem Ku -
strą – komandorem Floty Giżycko.
Pozbyliśmy się kompleksów, jeżeli cho-

dzi o angielski. Włosi i Hiszpanie, zna-
komici w komunikacji interpersonal-
nej, w większości nie błysnęli znajo-
mością tego języka. Nie przeszkadzało
nam to w rozumieniu się nawzajem, na-
wet przy omawianiu bardzo skompli-
kowanych tematów. Podczas jednej z ko-
lacji przy stole z nami siedziały małżeń-
stwa z Włoch, Słowacji i Izraela. Między
sobą rozmawialiśmy po polsku, rosyj-
sku i angielsku. Zev z Izraela i Słowa-
cy rozumieli po polsku. Żona Zeva mó-
 wiła po rosyjsku, ale nie znała angiel-
skiego. I wszyscy jakoś daliśmy radę!

Podczas kolacji pożegnalnej było po-
nad 250 osób. Dwie uroczyste kolacje
odbyły się siedzibach jachtklubów. Były
to bardzo luksusowe budynki klubowe
przy marinach w centrum miasta. Przed
jednym z tych klubów – Circolo Cano -
ttieri Napoli stoi mały jacht ze zna kiem

Rotary Foundation. Miejscowa flo ta ufun-
 dowała cztery takie jednostki z prze-
znaczaniem na szkolenie młodzieży.

Kolejne spotkanie
w Giżycku?

Spotkanie z Jun Avecilla – obecnym
wicekomandorem międzynarodowym
− było okazją do rozmowy o dalszej po-
mocy dla poszkodowanych przez Taj-
fun Yolanda na Filipinach dwa lata te -
mu. Flota Giżycko oraz koledzy z RC
Wrocław Panorama i z RC Szczecin
dokładali się do tej pomocy. Za zebrane
pieniądze z całego świata, w dużej mie-
rze dzięki rotarianom żeglarzom, ku-
piono 63 łodzie dla rybaków. Muszą je
spłacić, ale na korzystnych warunkach,
a z pieniędzy uzyskanych ze spłat ku-
powane są następne łodzie. Rybacy pod-
 pisywali też umowę, w której zobowią-
zali się, że nie będą wykorzystywali ich
do celów nielegalnych czy niezgodnych
z przeznaczeniem. Ponadto raz w mie-
siącu rybacy uczestniczą w sprzątaniu
plaż – to stała akcja filipińskich rota-
rian żeglarzy.

Wspólnie z Włodkiem Kustrą pro-
mowaliśmy Centrum w Sławie. Wspie-
rał nas w tym Sergio Santi – obecny ko-
mandor międzynarodowy. Sergio po wi-
zycie w Polsce w styczniu i lutym tego
roku zakochał się w naszym kraju i na-
mawia nas do zorganizowania kolejne -
go spotkania rotarian żeglarzy z area1
w Giżycku. Alternatywą jest spotkanie
w hiszpańskim Alicante. Mamy szansę
wygrać to współzawodnictwo, Sergio
bowiem przekonywał wszystkich, że Ma-
zury są tak unikatowe i tak różne od eu-
ropejskich kurortów, że trzeba do nas
przyjechać. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ro-
tarian Żeglarzy nie tylko szybko się roz-
wija, ale również łączy w swojej aktyw-
ności cechy organizacji Friendship i ko-
mitetów międzykrajowych (ICC). Od
strony formalnej RI nie odpowiada za
nasze zobowiązania, choć obowiązują
nas te same zasady Rotary, co wszystkich.
Naszym wspólnym celem jest pływa-
nie, zabawa, biesiady i służba potrze-
bującym. Łączy nas woda i Rotary.

ROTARY NA ŚWIECIE

Wymiana flag: Jun Avenulla z Filipin i Włodek Kustra, nasz komandor

Płyniemy na Capri. Żubrówka jako napęd
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Tekst opublikowany pierwotnie w „Przeglądzie Technicznym”, w zeszycie 19/2010

Lecznicze wermuty

Jak wiadomo, już starożytni Gre-
cy pijali wino. Ale to nie był, zna-
ny nam dziś, czysty produkt fer-

mentacji! Modą powszechnie obowią-
zującą w basenie Morza Śródziemnego
w starożytności było aromatyzowanie
win ziołami, przyprawami i miodem
oraz rozcieńczanie ich wodą. Picie wina
takiego, jakie pijamy dziś, było wtedy
w gruncie rzeczy przejawem prostactwa
i złych manier − żaden przedstawiciel
ówczesnych warstw wyższych czegoś tak
ohydnego (!?) nie wziąłby do ust.

Skąd wzięła się w starożytnej Grecji
i Rzymie moda na „doprawianie” wina?
Odpowiedź jest banalnie prosta – alko-
hol dawniej był uważany za lekarstwo,
a że sztuki destylacji jeszcze wtedy nie
opanowano w sposób wystarczający, leki
można było sporządzać tylko na bazie
wina. W ten oto sposób wino stało się
podstawowym składnikiem rozmaitych
mikstur medycznych, w których pełniło
swoistą rolę nośnika zdrowotnych in-
grediencji, wyekstrahowanych z ziół i ko-
rzeni, o których korzystnym oddzia-
ływaniu na ludzki organizm wiedziano
od dawna.

Te właśnie pradawne wina ziołowe da-
ły początek dzisiejszym wermutom. Za
ich ojca uważa się żyjącego w IV w. p.n.e.
Hipokratesa, który wpadł na pomysł le-
czenia swoich pacjentów winami dopra-
wionymi migdałami i ziołami. I jedne,
i drugie były często gorzkawe − to cecha
wermutów. Lekarstwo musi być niesmacz-
ne i gorzkość win ziołowych ugruntowała
z czasem przekonanie o ich leczniczych
właściwościach. Jeszcze przed ok. 300 laty
wina takie były bardzo drogie; bogaci
uważali je za idealny prezent dla innych
przedstawicieli swojej sfery, a biedni trak-
towali jak walutę.

Czym w zasadzie jest dzisiejszy wer-
mut? Według Encyklopedii alkoholi Go-
golińskiego jest to „alkoholowy napój
korzenno-ziołowy, produkowany na ba-

zie wina gronowego białego lub czer-
wonego z dodatkiem destylatów i nale-
wów aromatyczno-smakowych na wie-
le gatunków ziół i korzeni (...) lub za-
gęszczonego moszczu gronowego,
karmelu i spirytusu rektyfikowanego
(...), dosładzany syropem cukrowym”.
Takie właśnie wermuty zaczęto produ-
kować masowo w okolicach Turynu w
XVIII w.; za pioniera ich wytwarzania
w tamtych czasach uważany jest hand-
larz winny Carpano, który zresztą – pew-
nie przez wzgląd na goryczkę – nadał
swoim aperitifowym winom ziołowym
nazwę wermut, co po niemiecku ozna-
cza piołun.

Firma Carpano istnieje do dziś, a oko-
lice Turynu są obecnie siedzibą naj-
większych włoskich producentów wer-
mutów (Martini & Rossi, Cinzano, Gan-
cia). Poza Włochami wermuty produkuje
się zresztą w innych krajach, ale zawsze
tylko na bazie ziół z Alp.

Wermuty dzieli się dziś pod względem
barwy i smaku. Extra dry i dry to wer-
muty białe, wytrawne, o zawartości cuk-
ru do 4% i alkoholu ok. 18%; bianco –
to słodkie wermuty białe, rosso – słodkie
czerwone (jedne i drugie moc ok. 16%),
rose − różowe półsłodkie, a bitter lub ama-
ro – gorzkosłodkawe czerwone, o zawar-
tości cukru 14−16% i mocy 16−18%.

Samodzielnie wermut uważany jest
obecnie za trunek nadający się wyłącznie
na aperitif. Należy go podawać w dużych
kieliszkach do wina i pić z lodem lub
wodą sodową. Oprócz tego można go
jednak wykorzystać w wielu koktajlach
(martini, manhatan) i to jest dziś główny
obszar zastosowania wermutów. Jeśli
ktoś lubi np. gin z tonikiem, niech doda
do szklanki swojego ulubionego trunku
kilka kropli wermutu i przekona się, jak
ten niewielki dodatek wzbogaca smak.

Tak więc, proszę Państwa, wermut to
trochę wino i trochę niewino. Nie radzę
go pić w większych ilościach, bo wtedy

zdecydowanie traci swe lecznicze dzia-
łanie, ale na upał i w koktajlach jest jak
znalazł. Życzę więc jak najwięcej zdro-
wia z odrobiną wermutu w szklance.

winny maniak

WINA DLA ROTARIANINA
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Wtym kraju wszystko zaczyna
się od krytyki, więc i ja tak
zacznę.

Świetna, ambitna i pięknie redago-
wana gazeta pełna jest fotografii grup
ważnych person siedzących w pierw-
szym rzędzie, za nimi nieco mniej ważni
stoją. Ci co się załapali, bo akurat tam
byli, stoją, przepychając się w ostatnim
rzędzie. Następny grzech. Sala obrad:
i znowu pierwszy rząd tych najważniej-
szych (często tych samych), a w tle ciem-
ności egipskie, bo flesz był za słaby. Na-
stępny przykład to biesiada. Bogato, no
bo my rotarianie, itp., itd. Czy napraw-

dę tylko obradujemy, obchodzimy uro-
czystości, świętujemy i piszemy bardzo
poważne, wzniosłe i nudne artykuły?
Nie, to nieprawda. Rotarianin to czło-
wiek z krwi i kości, który tym różni się
od innych, że o innych myśli i im poma-
ga. Jest tam, gdzie inni tej pomocy nie
mogli lub nie chcieli udzielić. I to moim
zdaniem trzeba pokazywać. Potrafimy się
bawić, organizować ciekawe imprezy nie

tylko dla siebie, czasem jesteśmy zabaw-
ni, a czasem wręcz śmieszni. Takie jest
ludzkie oblicze, często bardziej wiary-
godne niż „oficjałki“.

Jeden obraz jest wart tysiąc słów. Ję-
zyk obrazu jest uniwersalny, a więc wszę-
dzie zrozumiały. Wykorzystajmy to.
Posługujmy się nim, pamiętając, że fo-
tografując, mówimy, przekazujemy na-
szą myśl. „Fotografuje się głową“, a apa-
rat jest tylko środkiem do celu. Zanim
naciśniemy spust migawki, pomyślmy.

W początkach fotografii aparat był
dużego formatu, a klisze szklane i cięż-
kie.Wtedy fotograf szedł w góry z dzie-
sięcioma kliszami i przynosił sześć zdjęć,
które podziwiamy do dziś. Obecnie jest
odwrotnie. Z tysiąca szybko i bezmyśl-
nie zrobionych ujęć trudno czasem wy-
brać jedno. Współczesne aparaty są tak
skomputeryzowane, że połowę umiejęt-
ności, które musiał opanować fotogra-
fujący, ma sam aparat. To dobrze i źle.
To, że aparat zrobi za nas czarną robo-
tę, pilnując poprawności naświetlenia,
ostrości, czasu naświetlania, czyli eks-
pozycji, nie zwalnia nas od spraw pod-
stawowych. Czyli tego, co najistotniej-
sze. Komputer nie myśli, nie komponuje
kadru. Czy jeśli kupisz doskonałą ma-
szynę do pisania, napiszesz „Wojnę i po-
kój“? Myślmy w tych kategoriach.

Zanim przejdziemy do techniki, zo-
stańmy chwilę „w języku fotografii”.
Perspektywa i głębia ostrości to jeden
ze sposobów akcentowania, uwypukle-
nia tego, co ważne, lub celowe pominięcie

elementu kadru. Następnym, niezmier-
nie istotnym, czynnikiem procesu fo-
tografowania jest oświetlenie. Fotogra-
fia to przecież rysowanie światłem. Nie-
ważne, czy to jest światło słoneczne,
sztuczne, czy błyskowe. To my nad nim
musimy zapanować. Cień też jest świa-
tłem. Nieprawdą jest, że nie wolno fo-
tografować pod słońce lub używać fle-
sza w plenerze. Wszystko to postaram się
wyjaśnić.

Wybaczcie, Przyjaciele, ten przydługi
wstęp. Bez niego wszystko, co chcę po-
wiedzieć, znaleźlibyście w licznych pod-
ręcznikach. O technice napisano już pra-
wie wszystko i ja mogę tylko opowiedzieć
o tym, co sam uważam za ważne i przy-
datne. Nie potrafię i nie zamierzam ni-
kogo pouczać. Pamiętajmy, że „Kto fo-
tografuje, ma więcej z życia”.

Nie wiem, czy te moje wywody tra-
fiły Kolegom do przekonania. Jeśli za-
istnieje taka potrzeba, chętnie będę „baj-
durzył“ dalej. Podzielę się tym, czego
udało mi się przez lata nauczyć. Ale daj-
cie mi, proszę, jakoś znać, bym przestał
i nie zawracał głowy Wielce Szanow-
nym (i śmiertelnie poważnym...)

wojtek.guzikowski@gmail.com

Fotografia w pigułce.
Zaczynamy nowy cykl
Niniejszym tekstem „Rotarianin“ rozpoczyna cykl felietonów o fotografii. Pisać je, a także ilust-
rować swoimi zdjęciami, będzie Wojciech Guzikowski, wybitny artysta fotografik, członek
Związku Polskich Artystów Fotografików i członek RC Poznań. W każdym odcinku będzie in-
struował, jak robić zdjęcia, by były ciekawsze, lepsze technicznie, bardziej atrakcyjne dla od-
biorcy. A także, by lepiej prezentowały się w „Rotarianinie“, bo przecież niemal cały magazyn
jest ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez Was.

Chciałbym z Wami nawiązać
koleżeński dialog. Może

z czasem na łamach tego
pisma uda się znaleźć

pasjonatów, może stworzyć
zespół lub ogłosić konkurs
i publikować najciekawsze

zdjęcia. Spróbujmy.

O FOTOGRAFII

Wojtek
Guzikowski
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Dorobek naukowy

Po skończeniu XXVI Liceum Ogólnokształcącego w 1967 r.
rozpoczął 5,5-letnie studia na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Łódzkiej, zakończone uzyskaniem tytułu magistra
inżyniera w 1973 r., a po obronie pracy doktorskiej w 1981 r.
zdobył tytuł doktora nauk technicznych.

Pracuje na Politechnice Łódzkiej od 1973 r., jest adiunktem
od 1981 r., specjalistą z zakresu metrologii, automatyki, kom-
puterowych systemów pomiarowych, samochodowych po-
jazdów elektrycznych i infrastruktury. Zajmuje się teorią
pomiarów, źródłami błędów w pomiarach, obliczaniem nie-
pewności wyniku pomiaru, analizą przebiegów odkształ-
conych i zakłóceniami emc interfejsami w sieciach przemy-
słowych, interfejsami pomiarowymi, wirtualnymi przyrządami
pomiarowymi, integracją systemów kontrolno-pomiarowych.
Jest współautorem trzech książek w języku angielskim: Scien-
tific Metrology, Measurement Data Handling: Theoretical
Technique oraz Measurement Data Handling: Hardware
Technique, a także autorem i współautorem ponad 100 ar-
tykułów opublikowanych w czasopismach i materiałach
konferencyjnych, współautorem dwóch skryptów z metro-
logii dla studentów oraz twórcą wielu ćwiczeń laboratoryj-
nych oraz programu studiów.

W latach 1993–1996 był prodziekanem International Faculty
of Engineering Politechniki Łódzkiej, wykładał w University
of Kalmar (Szwecja) i University of Strathclyde (Glasgow,
Szkocja). Należy do: rady programowej czasopisma „Pomiar”,
Komitetu Podstawowych Problemów Metrologii Komitetu
Metrologii PAN, podkomitetu „Virtual Instrumentation”, ko-
mitetu TC1, IMEKO, europejskiej sieci tematycznej Advan-
ced Mathematical and Computational Tools in Metrology.
Był liderem projektu 1: Data Acquisition System and Virtual
Instruments, Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1971 r.).
Obecnie zajmuje się samochodami z napędem elektrycznym

i infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych oraz
pełni funkcję doradcy burmistrza Brzeziny ds. mobilności
elektrycznej.

Otrzymał odznaczenia państwowe: Medal Brązowy, Medal
Srebrny i Medal Złoty za długoletnią służbę, nadawane przez
prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność w Rotary

Jest członkiem czarterowym odrodzonego klubu RC Łódź
w 1991 r. W latach 1991–1993 był sekretarzem czarterowym,
a w rocznicę 100-lecia Rotary prezydentem klubu (2004–
2005). Od 1992 r. jest związany z Rotary Foundation, zajmu-
jąc się początkowo kwalifikacjami na stypendia (jeszcze
wówczas w dystrykcie 2390), obecnie komitetu ds. Rotary
Foundation.

Animator i realizator wielu przedsięwzięć stypendialnych
i charytatywnych w klubie i dystrykcie:

1993 – lider grupy GSE na wymianę z dystryktem 5360
(South of Los Angeles, California)

1997/1998–2000 – przewodniczący podkomitetu ds. stypen-
dialnych

Marian Jerzy Korczyński
Gubernator 2017–2018

Za dwa lata służbę gubernatorską obejmie
Jerzy Korczyński z RC Łódź, dobrze wszyst-
kim znany jako wieloletni szef dystryktalnego
komitetu ds. Rotary Foundation. Oto kilka
faktów z życiorysu gubernatora nominata.

Urodził się 26 sierpnia 1949 r. w Łodzi, jest związany
z tym miastem przez całe życie.

ROTARY W DYSTRYKCIE



2000–2005 – przewodniczący komitetu dystryktu ds.
Rotary Foundation

2004–2005 – prezydent RC Łódź

2006–2009 – przewodniczący komitetu dystryktu ds.
Rotary Foundation

2009–2013 – przewodniczący podkomitetu ds. gran-
tów

2012–2014 – asystent regionalnego koordynatora Ro-
tary Foundation strefy 16

2013–2015 – (koniec kadencji w roku 2015) – prze-
wodniczący komitetu dystryktu ds. Ro-
tary Foundation.

Inne pola aktywności rotariańskiej:

� współorganizator obchodów rocznicowych RC Łódź
– 10-lecia i 20-lecia po odrodzeniu się klubu po
wojnie (1991) oraz obchodów 75-lecia i 80-lecia, ja-
kie upłynęły od pierwszego czarteru klubu w 1933 r.,

� opiekun wielu stypendystów wyjeżdżających i przy-
jeżdżających,

� organizator niemal wszystkich grup GSE wyjeż-
dżających i przyjeżdżających na poziomie klubu
i dystryktu,

� organizator i współorganizator niemal niezliczonej
liczby matching grantów w latach 1991–2013,

� stały korespondent pism rotariańskich – „Herold Ro-
tariański”, „Świat Rotary”, „Rotarianin”,

� współorganizator wielu imprez rotariańskich, w tym
seminariów Rotary Foundation (1994–2013),

� współorganizator wielu imprez charytatywnych or-
ganizowanych przez RC Łódź.

Odznaczenia: PHF +9, The Rotary Foundation Cita-
tion for Meritorious Service 2006.

Rodzina i zainteresowania

Ma żonę Annę, syna Piotra i wnuczkę Maję. Lubi mo-
toryzację, nowe technologie, brydża, jazdę na ro-
werze i na nartach. Mówi biegle po angielsku, nieźle
po rosyjsku.

re
kl

am
a
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PETS
13–14 marca 2015

Tegoroczny PETS odbył się w Smardzewicach – miejscowości na terenie Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego w centralnej Polsce. Szkolenie zostało zorganizowanie ze środków
Federacji Polskich Klubów Rotary Dystryktu 2230, co oznaczało brak opłaty rejestracyjnej.
W szkoleniu wzięło udział ponad 200 osób z 69 klubów.

DGN Krzysztof
Kopyciński z szefową
PR dystryktu Małgo-

rzatą Grodzką

DG Aleksiej
Kożenkin przed-
stawia gubernator
elekt Barbarę
Pawlisz

DGE Barbara Pawlisz
z prezydentem RC Łódź
Darkiem Sitkiem i Ewą
Radomińską – trenerem
dystryktu
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Mark Krawczyński
z RC Warszawa City

promuje przyszło-
roczną konwencję RI

w Seulu

Wręczenie karty
czarterowej RC
Warszawa Fryde-
ryk Chopin prezy-
dentowi Pawłowi
Rosińskiemu

Uroczysta
kolacja
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Podziękowanie
sekretarzom
RC Grudziądz

RC Wolsztyn wręcza odzna-
kę Paul Harris Fellow Oldze

Żmijewskiej z RC Kharkiv
Multinational

Występ
Emilii
Kudry
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fot. Janusz Klinowski, Jarosław Majkowski
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Warto być rotarianinem!
Oto kilka przykładów działań naszego klubu RC Elbląg w bieżącej kadencji.

PPaawweełł  KKaassppeerrcczzyykk  

Jak wiadomo, nowy rok najlepiej
zacząć od mocnych postanowień. Dla-
tego i my, natychmiast po gorączce
sylwestrowo-noworocznych uciech, po-
stanowiliśmy sfinalizować jedno z na-
szych ubiegłorocznych zobowiązań.
I tak jeszcze w styczniu przekazaliśmy
Państwo wemu Zespołowi Szkół Mu-
zycznych zakupione przez nas pełne
wyposażenie dla Pracowni Kształcenia
Słuchu. W ubiegłym roku rozbudo-
wywaną właśnie (dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego) placówkę częściowo strawił
pożar, a my podjęliśmy się udzielenia
jej pomocy bezpośrednio po tym nie-
szczęściu.

Zgodnie z sugestią dyrekcji szkoły na-
sze wsparcie przyjęło taką właśnie postać
i dane przez nas słowo stało się ciałem. 

lat realizujemy wspólne projekty i co-
rocznie odwiedzamy się nawzajem.
Całość pomocy udzielonej w ten spo-
sób przez nasz klub przekroczyła kwo-
tę 60 tys. złotych.

Z czasem, gdy stan Angeliki się po-
prawił, mama wynajęła mieszkanie
i dziewczynka została przeniesiona do
domu, pozostając oczywiście pod fa-
chową opieką hospicjum. Dzięki stałej
rehabilitacji (dwa razy w tygodniu An-
gelikę odwiedza rehabilitant i pielęg-
niarka, dziewczynka wyjeżdża też na
ćwiczenia) jej stan jest stabilny. Ange-
lika jest bardzo bystra i ma świetną pa-

Chęć przejęcia Angeliki wyraziło
elbląskie hospicjum, konieczne było
jednak zaopatrzenie małej we własny
respirator. Kupiliśmy go bez wahania
i tak zaprzyjaźniliśmy się z nią na lata.
Kiedy w roku 2010 hospicjum prze-
nosiło się do wybudowanej od pod-
staw nowoczesnej siedziby, własnym
sumptem kompleksowo wyposażyli -
śmy stworzoną w nim (m.in. z myślą
o Angelice) Salę Dziecka, która stała się
nowym domem naszej małej pod-
opiecznej. Do działań tych włączyli się
również przyjaciele z niemieckiego klu-
bu w Leer, z którymi od kilkunastu już

O naszym wsparciu przypominać będzie tabliczka pamiątkowa zawieszona przy 
wejściu do Pracowni Kształcenia Słuchu. Pierwsi od lewej: Andrzej Korpacki, 
dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych, i prezydent RC Elbląg Zbigniew Dębiński

Tak się jakoś złożyło, że początek roku
w dużej mierze upłynął nam na meb-
lowaniu. A mamy w tym wprawę, bo
meble dla małej Angeliki ustawiali śmy
już po raz drugi. Ale po kolei...

W roku 2008, po upadku z okna,
dwuletnia wówczas dziewczynka w sta-
nie ciężkim trafiła do szpitala. Uszkodzo-
ny został rdzeń kręgowy i nie była
w stanie oddychać samodzielnie. W szpi-
talu dziecko przebywało więc na oddzia -
le intensywnej terapii, ale stały pobyt
w środowisku szpitalnym niósł ze sobą
niebezpieczeństwo infekcji, które w jej
przypadku mogły mieć tragiczny finał.

Wyposażenie dla Szkoły Muzycznej

Meble dla rodziców chorej Angeliki
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mięć. Dwa razy w tygodniu uczestni-
czy w zajęciach w ośrodku specjalnym
przy ul. Polnej.

A propos przyjaciół z Leer. Pod koniec
września ubiegłego roku uczestniczy-
liśmy w mocnym siedmioosobowym
składzie w uroczystościach 60-lecia klu-
bu z tego pięknego wschodniofryzyj-
skiego miasta. W ciągu kilku spędzo-
nych tam dni po raz kolejny mieliśmy
okazję przekonać się, że rotarianie po-
trafią nie tylko służyć (gdy trzeba), ale
równie wspaniale się bawić. Towarzy-
stwo było niemiecko-holendersko-
-polsko-angielskie i okazało się raz jesz-
cze, że nasze rotariańskie „trycki” za-
zębiają się ze sobą idealnie niezależnie
od tego, jaka nacja nosi je w klapie. A że
i aura była wręcz wymarzona, to wró-
ciliśmy... mocno utrudzeni, ale za to
gruntownie naładowani rotariańską
energią.

Angelika jako dwulatka wypadła z okna. Pomagamy jej od roku 2008

ROTARY W DYSTRYKCIE

Niedawno jej mama wraz z nowym
partnerem życiowym otrzymali w koń-
cu własne mieszkanie. Zostało wyre-

mon towane przez nich samych, ale
oczywiście wymagało wyposażenia.
Dzięki wspaniałemu gestowi jednego
z naszych przyjaciół z branży meblar-
skiej mogliśmy rodzinie przekazać dwa
komplety nowiuteńkich mebli. 

Naszym cichym marzeniem jest te-
raz zakup wózka elektrycznego i zbu-
dowanie podjazdu do mieszkania, któ-
re znajduje się na parterze. Biorąc pod
uwagę, że Angelika posiada ruchomość
(i to ograniczoną) tylko jednej dłoni,
wózek dla niej musi jednak znacznie od-
biegać od standardowego sprzętu tego
typu i musi spełniać dodatkowe wymo -
gi bezpieczeństwa. Wiąże się to oczy-
wiście również z ceną. 

Na naszym tegorocznym Karnawa -
łowym Balu Rotariańskim wszyscy za-
proszeni goście z pełnym zrozumieniem
odnieśli się do naszego pomysłu. Mamy
już też deklarację wsparcia od naszych
niezawodnych przyjaciół z Niemiec.
Wierzymy, że z czasem się uda.

Prezydent RC Leer Erich Brinkema
prezentuje przekazany przez nasze-

go wiceprezydenta Henryka Miłosza
(za mównicą) pamiątkowy dyplom

Udział w 60-leciu RC Leer
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Skoro już sięgam do wcześniejszych
wydarzeń w tej kadencji, to nie sposób
nie wspomnieć o naszej sztandarowej
imprezie klubowej, tym bardziej że jej
efekty są cały czas „konsumowane”.

22 listopada w hotelu Arbiter (będą -
cym naszą siedzibą) odbyła się trady-
cyjna, już 19. Przedświąteczna Aukcja
Rotariańska. Zlicytowaliśmy wszystkie
34 obrazy za kwotę ponad 38 tys. zło -
tych. Pieniądze przydadzą się m.in. na
kontynuowanie akcji szczepień przeciw -

ko wirusowi HPV, prowadzonej przez
nas w elbląskich i podelbląskich szko -
łach. Aktualnie dotyczy ona 55 dziew-
czynek i grupa ta kończy właśnie przyj-
mowanie trzeciej dawki szczepionki.

Jesteśmy dzięki tej akcji bogatsi o ko-
lejne doświadczenia. I to zarówno te or-
ganizacyjne, jak i prywatne, ludzkie. Bo
żyjemy tu i teraz, więc to, co dla jednych
jest rozsądną i naukową działalnością
profilaktyczną, przez innych może być
(i niestety bywa) uznawane za zamach

Po raz pierwszy zorganizo waliśmy no-
woroczne spotkanie z kolegami, którzy
z różnych powodów nie są już aktyw-
nymi członkami naszego klubu. Bo
choć z wieloma z nich utrzymujemy
stałe kontakty i spotykamy się przy
okazji rotariańskich i nierotariańskich

Zlicytowaliśmy  wszystkie  obrazy za kwotę ponad 38 tys. złotych. Pieniądze przeznaczymy na szczepienia przeciwko wirusowi HPV
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imprez, to doszliśmy do wnio sku, że ta-
kie oficjalne spotkanie klubo we to jed-
nak coś zupełnie innego. I mieliśmy
rację. Polecamy nasz pomysł – zoba-
czycie, że warto.

A przez cały czas, na bieżąco, służymy
potrzebującym, jak umiemy najlepiej.
Kontynuujemy m.in. akcję stypendial -
ną, a warto wspomnieć, że na liście jej
stałych beneficjentów mamy aktual-
nie aż dziewięć osób. Kontakt z każdą

z nich to cenny przyczynek do reflek-
sji nad ludzkim losem. Bo są na tej liś-
cie ludzie duzi i mali. Chorzy i zdro-
wi. Utalentowani i tacy, którzy mają
problemy z odnalezieniem się w życiu.
Jest nad czym dumać i co robić.

I tak upływa nam ta kadencja.  Niech
ktoś powie, że nie warto być rotaria-
ninem!

Fot. Archiwum klubu

na ich jedynie słuszne poglądy dotyczą -
ce szczepień w ogóle, a już tak specy-
ficznych w szczególności. Wpisuje się
to niestety w jakiś sposób w działania nie-
szczęsnych „ruchów antyszczepionko-
wych”, czego opłakane skutki zaczyna -
my obserwować już w naszym kraju. No,
ale na tym przecież polega również na-
sza rola. Mamy uczyć, przekonywać i sta -
rać się poszerzać horyzonty myślowe.
A i satysfakcja z końcowego efektu dzia-
łań jest tym większa, im trudniej przy-
chodzi go osiągnąć. Tak czy inaczej chce-
my kontynuować tę akcję i mamy na-
dzieję, że uda nam się w nią zaangażować
również władze samorządowe.

19. Przedświąteczna Aukcja  Rotariańska

Co jeszcze?
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16 lutego, na cotygodniowym spotkaniu RC Łódź w Manufakturze, gościliśmy niezwykłą gru-
pę młodych pasjonatów, przedstawicieli drużyny Łódź Solar Team, startującym w wyścigu
World Solar Challenge. Studenci poprosili nas o wsparcie finansowe. Gorąco zachęcam wszyst-
kich miłośników techniki i nie tylko – pomóżcie im wystartować!

JJeerrzzyy  KKoorrcczzyyńńsskkii

World Solar Challenge – naj-
bardziej prestiżowy na świe-
cie konkurs pojazdów zasi-

lanych energią słoneczną odbywa się
w Australii, a zadaniem drużyny jest
przejazd 3000 kilometrów pojazdem
zaprojektowanym i zbudowanym przez
nią od podstaw.

Młodzi konstruktorzy z Politechni-
ki Łódzkiej (z Wydziałów: Mecha-
nicznego oraz Elektrotechniki, Elek-
troniki, Informatyki i Automatyki),
zaangażowani w prace Studenckich
Kół Naukowych: Miłośników Moto-
ryzacji oraz Młodych Mikroelektroni-
ków, stworzyli projekt takiego pojaz-
du − bolidu zasilanego energią solarną
i pracują nad jego realizacją od marca
2014 r. w zespole Łódź Solar Team
wspólnie ze studentami kół nauko-
wych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Przedstawicieli tego niezwykłego
projektu zaprosił do naszego klubu
prezydent RC Łódź na prośbę piszące-
go te słowa – jestem jednym z mento-
rów wspierających studentów w reali-
zacji przedsięwzięcia. Słoneczna Au-
stralia będzie w październiku 2015 r.
na trasie Darwin−Adelajda miejscem
zmagań drużyn z całego świata, drużyna
z Łodzi, jedyna reprezentująca Polskę
i tę część Europy Środkowo-Wschod-
niej, po raz pierwszy będzie wśród nich. 

Nowy duch polskiej
motoryzacji

Przedstawiciele Łódź Solar Team
zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie
finansowe. Rozpoczęli już budowę sa-

dzynarodowej. To dla nich, ale także
dla nas wszystkich, zaszczyt i odpowie -
dzialność. 

Młodzi twórcy pragną udowodnić,
że Polacy są doskonałymi kierowcami
oraz pionierami zaawansowanych tech-
nologii, rozwinąć polską myśl tech-
niczną i tchnąć nowego ducha w ro-
dzimą motoryzację.

Kategoria, w której zamierza wystar -
tować zespół łódzki, obejmuje typ sa-
mochodów, w których musi znaleźć
się miejsce dla minimum dwóch osób,
czyli kierowcy i jednego pasażera, nie
mogą mieć większej powierzchni ogniw
fotowoltaicznych niż 6 m2, a bateria

mochodu, nawiązali kontakt z wielo-
ma firmami oraz instytucjami, ciągle
jednak poszukują partnerów, ponie-
waż nie mogą samodzielnie sfinanso-
wać wszystkich swoich planów. 

Jestem entuzjastą samochodów o na-
pędzie elektrycznym i jako wykładow-
ca akademicki oraz rotarianin chciał -
bym bardzo, wraz z członkami RC Łódź,
pomóc zdolnym młodym ludziom w re -
alizacji ich ambitnego projektu. Prze-
konały nas pasja i zdolności młodych
konstruktorów, ale przede wszystkim
radość z szansy, jaką jest dla nich możli-
wość reprezentowania Polski i Europy
Środkowo-Wschodniej na arenie mię-

Samochodem solarnym 
przez Australię

Przedstawiciele młodych konstruktorów goszczą w RC Łódź
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akumulatorów musi mieć możliwość
magazynowania energii do 15 kWh i na
trasie może być doładowana z sieci elek-
trycznej tylko raz w połowie trasy, tj.
po 1500 km. Bateria gromadzi ener-
gię, gdy jest jej nadmiar podczas regu-
larnej jazdy, i oddaje, gdy jest słabsze
nasłonecznienie. 

Bolid będzie ważył 300 kg i rozpę-
dzał się maksymalnie do 110 km na
godz. Silniki zaprojektowano w tyl-
nych kołach. Nie będzie skrzyni biegów
i innych zbędnych elementów, które
tylko niepotrzebnie zwiększałyby ciężar
samochodu.

Są już granty, 
my też się dołóżmy

Grupa zdobyła na realizację projek-
tu dwa granty z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Trochę pie-
niędzy dołożył też rektor Politechniki
Łódzkiej, nagradzając w ten sposób
najbardziej innowacyjny projekt na
uczelni. Pomoc obiecał wiceprezydent
miasta Krzysztof Piątkowski, który bę-
dzie zachęcał łódzkich inwestorów,
żeby wsparli pomysł finansowo.

Czy możemy pomóc również my –
rotarianie? Czyż Rotary nie spełnia ma-
rzeń? Czy nie pomaga w realizacji twór-
czych projektów, które mają istotny

wpływ na pozytywne zmiany w ota-
czającej nas rzeczywistości? 

Czemu więc Rotary siłami swoich
członków i klubów nie miałoby mieć
swojego udziału w rozwoju techniki mo-
toryzacyjnej przyjaznej naturalnemu
środowisku poprzez wsparcie studen-
ckiego projektu Łódź Solar Team? 

Nasze rotariańskie kontakty z Austra -
lią sięgają początków odradzającego się
po wojnie ruchu rotary w Polsce. War-
to przy tej okazji wspomnieć o wizy-
cie studyjnej w czerwcu 1984 r. Jacka
Olssona z RC Canberra, grupie GSE
w roku 1989 oraz kontaktach z Mar-
kiem Średniawą, wówczas młodym pra-
 cownikiem akademickim Politechniki
Warszawskiej, później członkiem czar-
terowym Warszawskiego Klubu Rota-
riańskiego (1989 r.). Kilka razy gości-
liśmy studentów w ramach Long Term
Youth Exchange, wymieniliśmy dwu-
krotnie grupy GSE, a w tym roku przyj-
mujemy grupę 16 rodzin w ramach
wymiany przyjaźnie. 

Może więc warto wesprzeć startują -
cych w World Solar Challenge studen-
tów, którzy będą naszymi ambasado-
rami i orędownikami w stawianiu czoła
wielkim wyzwaniom przyszłości? Zwłasz-
cza gdy nie są to pierwsze sukcesy stu-
denckich kół naukowych Politechniki
Łódzkiej.

Statkiem do Darwin
Miłośnicy Motoryzacji mają na swo-

im koncie m.in. stworzenie legendar-
nego Żuka V8, dwukrotnie brali udział
w wyścigu Shell Eco Marathon orga-
nizowanym w Holandii. 

Miłośnicy Motoryzacji oraz Mło dzi
Mikroelektronicy współpracują także
aktywnie ze Studenckim Kołem Nau-
kowym Marketingu MarkeTEAM,
które działa na Uniwersytecie Łódz -
kim. Razem łączymy zagadnienia no-
woczes nego projektowania i konstru -
owania ze skutecznym zarządzaniem
projektem i promocją. Zespół liczy 20
osób. Wszyscy są w pełni zdetermino-
wani, aby wygrać World Solar Challen-
ge 2015 i pokazać, że Polak potrafi! 

Koszty tego przedsięwzięcia są ogrom-
 ne także ze względu na transport boli-
du oraz zespołu do Australii, jak i całą
logistykę na miejscu, nie wspominając
już o specjalistycznych podzespołach
koniecznych do produkcji samochodu. 

Proces budowy bolidu nie jest niczym
zagrożony i planujemy wysłać go stat-
kiem do Darwin na początku lipca.
Już na miejscu, w Australii, musimy
zorganizować samochodowe usługi ser-
wisowe, zrobić przegląd, konserwację
i wykonać ostatnie poprawki. Na tra-
sie potrzebna będzie całodobowa po-
moc techniczna oraz miejsce noclego-
we dla członków zespołu. Niezbędne
również są busy/samochody stanowiące
flotę na trasie, które przewozić będą eki-
pę i sprzęt. Mamy nadzieję na przy-
chylność i wsparcie mieszkańców, gdyż
nasze fundusze są ograniczone. 

Potrzebne do realizacji projektu fi-
nanse studenci próbują zdobyć też sami.
Na portalu crowdfundingowym polak-
potrafi.pl rozpoczęli zbieranie pienię-
dzy. W ciągu pierwszej doby udało im
się uzbierać 13 proc. tego, ile potrze-
bują. Zapewniają, że każdy, kto im po-
może, dostanie coś w zamian.

Pierwszy zakup 
– silnik do bolidu 
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450 operacji
w tydzień
RC Szczecin od kilku lat realizuje swoje największe projekty
w Etiopii. Wybudował już studnie w okolicach miasta Jin-
ka, rozdał kilka tysięcy par okularów korekcyjnych i prze-
prowadził dwie wielkie akcje usuwania zaćmy − pierwszą
w roku 2012, drugą w lutym tego roku. Za wszystkimi pro-
jektami stoi członek klubu Mariusz Zwierzyński, który po-
czątkowo interesował się Etiopią wyłącznie jako turysta…

Jak się zaczęła Twoja przygoda z po-
mocą charytatywną dla Etiopii, opi-
sywałeś kilka lat temu w artykule do
„Rotarianina”. W 2009 r. w samo-
locie do Addis Abeby poznałeś Au-
striaka, który za własne pieniądze
wybudował w Etiopii studnię, opie-
kował się też czwórką sierot. Czy od
razu pomyślałeś, że budowa studni
w kraju odległym o kilka tysięcy ki-
lometrów to zadanie dla Twojego
klubu Rotary?

Ja jeszcze wtedy nie byłem w Rota-
ry! Dopiero po tej podróży zacząłem się
zastanawiać, w jaki sposób mógłbym
pomóc Etiopii. Wiedziałem, że sam
jeden studni nie wybuduję. Znalazłem
więc w Szczecinie klub Rotary, przy-
jęto mnie do niego i po jakimś czasie

szczegółów, a więc łącznie z przelotem,
sprzętem, załatwieniem formalności,
wynagrodzeniem lekarzy, lekami i opat-
runkami. Tu nie ma wątpliwości, czy to
jest dobrze wydane 40 euro. Kwota ta
diametralnie zmienia czyjeś życie. Wy-
starczy, aby ktoś odzyskał wzrok i za-
miast być ciężarem dla rodziny, stał się
jej pełnoprawnym członkiem.

Zaćma występuje w Etiopii masowo,
jedną z przyczyn, obok ekspozycji na
słońce i genetyki, są zakażenia okołopo-
rodowe. Podczas naszej lutowej akcji
zoperowano 16-latkę niewidomą od
urodzenia właśnie z powodu zakażenia
okołoporodowego. Zabieg trwał 10 mi-
nut. Następnego dnia zdjęliśmy opat-
runki i dziewczyna wróciła do domu,
widząc zupełnie normalnie. Wtedy po-

spróbowałem przekonać kolegów do
swoich pomysłów. Bardzo się cieszę, że
je zaakceptowali.

Niedawno wróciłeś z Etiopii, gdzie
przeprowadziliście drugą już akcję
usuwania zaćmy. Kiedy trzecia edycja?

Nie wiadomo. Wszystko zależy od
tego, czy znajdziemy partnera finan-
sowego. Aby cała inwestycja miała sens,
trzeba zoperować kilkaset osób w ciągu
kilku dni. Koszt tegorocznej akcji to
20 tys. euro. To było absolutne mini-
mum. A zarazem bardzo duża kwota,
jak na dwa niewielkie kluby, nasz i nie-
miecki RC Bernau.

Jak zachęciłbyś kluby do udziału
w projekcie?

Jedna operacja w Etiopii kosztuje
40 euro z uwzględnieniem wszystkich
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sonel medyczny, bo choć bywają oni
uciążliwi we współpracy, to są spraw-
niejsi i tańsi.

A dlaczego uciążliwi?
Staramy się docierać tam, gdzie nie

dociera służba zdrowia, a więc do oko-
lic mocno odległych od dużych miast.
Wielu mieszkańców ma po raz pierw-
szy kontakt z białym człowiekiem i wi-
dzi w nim chodzący bankomat. Każdy,
dosłownie każdy próbuje wyciągnąć
od tego białego pieniądze na różne spo-
soby. Ja już do tego przywykłem, ale ko-
ledzy, którzy w tym roku pojechali ze
mną, ledwie wytrzymywali nerwowo.

Kilka lat temu pojechałeś do Afryki
jako turysta, zobaczyć krajobrazy i za-
bytki. Twoja wrażliwość i osobiste za-
angażowanie sprawiły, że zobaczyłeś
potrzebę i umiałeś na nią odpowie-
dzieć. Dzięki Tobie w sumie prawie
1000 osób odzyskało wzrok. Czu-
jesz się bohaterem?

Oj nie, nie. Jest takie znane powie-
dzenie: pomagając innym, pomagamy
też sobie. Jasne, że czuję, że wziąłem
udział w czymś, co ma głęboki sens i że
moje życie jest bogatsze. Ale żeby za-
raz bohaterem?

Rozmawiała: Katarzyna Wachowiak

Akcja operowania pacjentów z zaćmą trwała od 21 do 27 lutego. Odbyła
się w wiosce Gashena, ok. 600 km na północ od stolicy Addis Abeby.
Dwóch lokalnych okulistów z pomocą 7 pielęgniarek zoperowało 450 osób.
RC Szczecin i RC Bernau w całości sfinansowały przedsięwzięcie – koszto-
wało 20 tys. euro. Zbiórka pieniędzy trwała dwa lata – udało się dzięki or-
ganizacji wspólnego charytatywnego rajdu rowerowego, wsparciu rota-
rian z Luksemburga, Francji i Austrii oraz indywidualnych darczyńców z Pol-
ski i Niemiec.

W Etiopii tylko 52% populacji korzysta z publicznej służby zdrowia. W kra-
ju pracuje około 100 okulistów, w tym większość w stolicy. Liczbę osób nie-
widomych z powodu zaćmy szacuje się na ponad milion.

myślałem sobie, że warto było ponie-
ść trudy i koszty dla tej jednej opera-
cji. A przecież przeprowadziliśmy ich
znacznie więcej.

Operowali odpłatnie etiopscy leka-
rze. Skoro liczy się każde euro, czy
nie byłoby taniej poszukać w Polsce
lub w Niemczech lekarzy albo stu-
dentów okulistyki, którzy pojecha-
liby operować za darmo, w ramach
stażu albo charytatywnej „wycieczki”?

Nie ma szans. Po pierwsze, wynagro-
dzenie etiopskiego lekarza za cały ty-
dzień pracy jest porównywalne do ceny
biletu lotniczego z Polski do Etiopii.
Po drugie, zależało nam na maksy-
malnie sprawnym przeprowadzeniu ca-

łej akcji. A jeśli chodzi o wprawę i do-
świadczenie w usuwaniu zaćmy, etiop-
scy okuliści nie mają sobie równych
w Europie. U nas zaćma jest stosun-
kowo rzadka, tam to jedno z najczęś-
ciej występujących schorzeń. W ciągu
jednego dnia naszych dwóch etiopskich
lekarzy przeprowadziło 120 operacji.
Nie ma mowy, byśmy uzyskali takie
efekty, pracując z lekarzem z Europy.
Do tego dochodzi też kwestia rządo-
wych zezwoleń, które obcokrajowiec
musi uzyskać.

Do tych samych wniosków co my
doszły też inne działające w Etiopii or-
ganizacje charytatywne – zatrudniają
miejscowych lekarzy i pozostały per-
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Czarter na Zamku Królewskim
Wielka uroczystość naszego klubu Warszawa Fryderyk Chopin – gala czarterowa – odbyła
się 28 marca w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie i była niezwykle
udana. Bawiliśmy się w gronie ponad dwustu osób i odnieśliśmy duży sukces finansowy!

IIwwoonnaa  LLeeśśnniieewwsskkaa  

Impreza rozpoczęła się o godzinie 18.00
odegraniem hymnów Polski i Rota-
ry. Zofia Czernicka i Maciej Orłoś,

którzy charytatywnie prowadzili galę,
wraz z prezydentem RC Warszawa Fry-
deryk Chopin przywitali gości i podzię -
kowali klubom: sponsorującemu RC
Warszawa City i RC Warszawa Belwe -
der, który wsparł nowy klub, udostęp -
niając swoje konto bankowe. Obecni
byli m.in: Andrzej Ludek − past guber -
nator 2001/2002 i członek RC War-
szawa City, Piotr Wygnańczuk − past
gubernator 2010/2011 reprezentujący
gubernatora Aleksa Kożenkina, Piotr
Pajdowski − prezydent RC Warszawa

prezydencki, a Piotr Pajdowski wrę-
czył dzwon klubowy oraz pamiątkowy
rysunek – karykaturę autorstwa Jacka
Frankowskiego. Przedstawiono zarząd
i wszystkich członków założycieli, a no-
wym członkom PDG Piotr Wygnań-
czuk przypiął znaczki Rotary. Po sesji
zdjęciowej Maciej Orłoś odczytał list
od prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.

Następnym punktem programu był
koncert fortepianowy Fryderyka Cho-
pina, który wirtuozersko zagrał wybit-
ny pianista Marek Bracha. 

Dzięki kontaktom Renaty Dunow-
skiej współorganizatorem naszej gali

City 2014/ 2015, Teresa Sendor − spe-
cjalny przedstawiciel gubernatora ds.
utworzenia RC Warszawa Fryderyk
Chopin, Alexandra Bugailiskis − amba-
sador Kanady, prof. Roman Kuźniar −
doradca prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego, Karl Schmidt z Amba-
sady Austrii oraz Joachim Franke − at-
tache obrony z Ambasady Republiki
Federalnej Niemiec, a także przedsta-
wiciele klubów z całej Polski, w tym naj-
 liczniejsza grupa z RC Kraków Zamek
Niepołomice. 

Prezydent Paweł Rosiński otrzymał
od PDG Piotra Wygnańczuka kartę
czarterową, od Teresy Sendor łańcuch

Wszyscy członkowie RC Warszawa Chopin 
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został Zamek Królewski w Warszawie,
imprezę sponsorowały firmy: Horpol
i Pliszka, Dekada Realty, Makonline,
PUMM, Yamaha, Dolce Far Niente.
Pozyskano wiele cennych przedmiotów
na aukcję charytatywną, której dochód
stał się początkiem grantu globalnego
na rzecz Szpitala Dziecięcego na Litew-
skiej. Licytowano kolejno: album o Fry-
deryku Chopinie z autografem Marka
Bra chy (dar Wiktorii Rosińskiej), lal-
kę Laloushka (dar Anny Żarskiej), ob-
raz Dominiki Małgowskiej (dar Toma -
sza Lewkowicza), obraz z Palau z Mi-
kronezji (dar Iwony Ryniak-Olszanki),
obraz Krzysztofa Jareckiego, kurtkę
Kuby Przygońskiego z Rajdu Dakar
2015, koszulkę i czapkę Rafała Soni-
ka – dar Doroty Komor (zarówno kurt-
ka, jak i koszulka z autografami spor-
towców), beczkę z syberyjskiego ced-
ru do kąpieli parowych (dar Tomasza
Kierzkowskiego), płytę zespołu The
Beatles (dar Jacka Leśniewskiego) oraz
kryształy z pracowni Adama Jabłoń-
skiego – dar prezydenta RP. W czasie
trwania gali rotaractorki sprzedawały
losy loteryjne i zbierały wizytówki do
losowania nagród w loterii fantowej,
którą przeprowadzono na końcu im-
prezy. Darczyńcami fantów byli: Ala
Rypina, Piotr Plonkowski, Teresa Sen-
dor, firma Horpol, Dorota Komor i Mo-
nika Rosińska.

Po emocjach związanych z aukcją,
niektórzy ze znacznie lżejszymi portfe -
lami, ale wszyscy w świetnych humorach,
zasiedliśmy do kolacji. O stoły zadbała
firma państwa Kręglickich − zarówno
przystawki, dania główne, jak i desery
nie tylko wspaniale smakowały, ale tak-
że znakomicie się prezentowały.

Wieczór zakończył recital Izabeli
Tro janowskiej, która zaśpiewała dla nas
utwory z różnych okresów swojej karie-
ry, w tym takie przeboje, jak „Brylanty”. 

Organizacja i poziom gali wzbudziły
powszechne uznanie, co owocowało nie-
zliczonymi dowodami sympatii i gra-
tulacjami, których najwięcej odebrali
Monika i Paweł Rosińscy – bez ich
ogromnej pracy i zaangażowania im-
preza ta z pewnością nie wyglądałaby
tak imponująco.

Fot. Linda Perlińska

Cedrowa fito-
beczka Firmy
Tokpol ofiaro-
wana na aukcję
przez Tomasza
Kieszkowskiego

Wieczór za-
kończył wy-
stęp Izabeli
Trojanowskiej

PDG Piotr 
Wygnańczuk
wręcza kartę
czarterową
Pawłowi 
Rosińskiemu

Aukcja – obraz
prezentują 
Monika Rosiń-
ska, sekretarz
klubu, i Kasia
Teuchmann,
przewod nicząca
komisji ds. 
Rotaractu
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Rotarianie to masoni?
Niecna kalumnia!

ORotary Klubach zrobiło się jakoś
głośno w Polsce. Mówiono o nich
w Sejmie i Senacie, a od czasu do

czasu atakuje się je w pewnej prasie za
rzekomo nieskontrolowane związki mię-
dzynarodowe. Rotary Kluby są wobec
tych, czasami nawet namiętnych ataków
w niewygodnej sytuacji, składają się bo-
wiem z dżentelmenów, których postępo-
wanie cechuje naturalnie umiar i po-
czucie godności, z czego wynika znowu
nieefektowna rzeczowość w stosunku do
metod obrony. Rotary Kluby oczywiście
nie mogą mieć pretensji do nikogo za wy-
raźnie wrogi stosunek do nich. Dema-
gogiczne zarzuty, jakoby byli wrogami
kościoła lub obcymi agenturami, odpie-
rają z oburzeniem jako niecne kalumnie.

Rotary Kluby, o ile mają do czynienia
z ludźmi kulturalnymi jako przeciwni-
kami, mają prawo żądać od nich, by
przeciwnicy nie posługiwali się przynaj-
mniej fałszem przy oświetlaniu ich (klu-
bów) działalności i charakteru. Niestety,
niektórzy z przeciwników, stosując wszel-
kie środki dialektyki prasowej, w tej wal-
ce posuwają się aż do zupełnie świado-
mego oszczerstwa.

Ruch rotariański zdaniem moim lepiej
jest zrozumiały, gdy spojrzy się nań od
strony kraju jego pochodzenia: USA. Gdy

ris najenergiczniej się zastrzegł przeciw-
ko temu, by kiedykolwiek był masonem
lub wzorował się na tymże ruchu.

RC nr 1 zawiązał się więc w roku
1905 w Chicago, drugi klub powstał do-
piero w 1908 r. w S. Francisco. W r. 1912
było w Stanach 16 klubów. W tym roku
założono pierwsze RC za granicą, a mia-
nowicie w Winnipeg (Kanada) i Londy-
nie (W. Brytania), zarazem kluby wszyst-
kie utworzyły International Association
of Rotary Clubs, która w r. 1922 otrzy-
mała nazwę Rotary International.

Dziś ruch rotariański obejmuje 83
kraje i liczy 4601 klubów z liczbą około
192.000 cżłonków. Najwięcej tych klu-
bów jest w Stanach Zjednoczonych, bo
ca. 2800 z około 130.000 członkami.
Tam tych klubów też najwięcej jeszcze
powstaje, bo przeszło 130 klubów rocz-
nie. W W. Brytanii i Irlandii liczy się
około 470 klubów, z tych 90 klubów
w samym Wielkim Londynie. O ile bo-
wiem Rotary ma ograniczenia co do
członków klubu, nie ma ograniczeń co
do ilości klubów w danym środowisku,
o ile istnieje w nim pojemność na kluby
dzielnicowe. Wysoka liczba klubów ist-
nieje również w Ameryce Południowej,
gdzie Rotary zażywa szczególnego auto-
rytetu z uwagi na odpowiadającą mu

w 1905 r. adwokat Paul Harris zaini-
cjował RC w Chicago, Stany Zjedno-
czone były pod panowaniem liberalizmu
businessowego, a głównym miernikiem
postępowania w życiu zarobkowym było
materialne powodzenie. I choćby na dro-
dze do tego powodzenia konkurenci na-
wet i trupem legli, miarą pozostawał
końcowy rezultat. Stan ten z punktu wi-
dzenia humanizmu europejskiego był
tym bardziej niezadowalający, że pań-
stwo było bez ubezpieczeń społecznych itp.

Paul Harris, który od najmłodszych lat
ciężko pracując, był się wybił na stano-
wisko znakomitego i wziętego adwoka-
ta, poznawszy ze swej praktyki życiowej
i zawodowej te stosunki społeczne, po-
stanowił wraz z przyjaciółmi utworzyć
grupę ludzi, którzy w życiu zarobkowym
będą odtąd stosować zasady wysokiej ety-
ki, działać odpowiednim przykładem
i starać się dla swych idei pozyskać ludzi
o społecznym znaczeniu. Ponieważ pierw-
szy klub, łączący na początku pięciu tyl-
ko członków, zebrania swe odbywał po
kolei w mieszkaniach poszczególnych człon-
ków, nazwano klub „Rotary” tzn. „ob-
racający się w koło”.

Grupa p. Harrisa wniosła do życia spo-
łecznego Stanów Zjednoczonych nowy
ideał życiowy. Nawiasem mówiąc, p. Har-

Niedawno Gdynia świętowała 80-lecie ruchu rotariańskiego, albowiem klub Rotary Gdynia
powstał w 1934 r. Z tej okazji wydana została sumptem i nakładem rotarian książka „80 lat
Rotary w Gdyni”, napisana przez Małgorzatę i Andrzeja Sokołowskich. Opowiada o tych,
którzy gdyński klub zakładali oraz o tych, którzy go reaktywowali. A także o gorącej dyskusji
na temat masonerii, jaka w 1938 r. przetoczyła się przez kraj. W listopadzie tamtego roku
polskie loże masońskie, których listę opublikowano, zostały z mocy prawa zamknięte. Klu-
bów Rotary to nie dotyczyło. Włączając się w dysputę, ówczesny prezydent RC Gdynia,
notariusz Henryk Chudziński na łamach „Kuriera Gdyńskiego” opublikował obszerny, bardzo
ciekawy artykuł wyjaśniający, czym jest Rotary. Zdecydowanie wart przypomnienia.
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psyche hiszpańską (ideał przyjaźni i ry-
cerskości). Szczególny rozpęd ruch ten
okazuje w ostatnich latach w Indiach,
Chinach i Japonii.

Zasady ideowe ruchu rotariańskiego są
proste i ogólne. Zostały skrystalizowane
na licznych kongresach, przy czym zostały
jednakże nie zmienione pryncypialne
podstawy klubowe, ustalone przez zało-
życiela Paula Harrisa i jego przyjaciół.

Czem Rotary jest w własnej opinii,
dowiadujemy się z deklaracji XX kongresu
ogólnego, odbytego w 1929 r. w Dallas
USA, uchwalonej jednogłośnie na wnio-
sek Kongresu Narodowego Rotary Klu-
bów Włoskich, odbytego w roku 1929
w Neapolu.

„Rotary Klub jest stowarzyszeniem
obywateli, wybranych spośród eksponen-
tów, najwięcej godnych, poszczególnych
zajęć gospodarczych, technicznych, nau-
kowych i kulturalnych, zebranych głównie
według kryterium praktyki i zaintereso-
wania intelektualnego po to, aby komu-
nikować sobie, przy okazji tygodniowych
zebrań, w całkowitej przyjaźni wyniki
swego doświadczenia i swej wiedzy. Gdy
bowiem nowoczesne życie na wszystkich

polach dąży do specjalizacji, spotkania pe-
riodyczne rotarian pozwalają każdemu
członkowi poznawać we fundamental-
nych aspektach te inne zawody, których
on na skutek pochłonięcia go przez swo-
je własne codzienne prace nie mógłby
inaczej poznać z łatwością”.

Tym sposobem Rotary żyje z wymia-
ny znajomości między ludźmi, z których
każdy mówi o własnej materii lub za-
wodzie z przygotowaniem i kompetencją.
Z wymiany idei wywiązują się i rozwi-
jają się szczęśliwe inicjatywy o wybitnie
praktycznym charakterze, zmierzające do
poprawienia lub udoskonalenia czynno-
ści gospodarczych, technicznych i zawo-
dowych lub do wywołania, względnie po-
pierania dzieł o znaczeniu lokalnym albo
też ogólnym, założywszy jednakże, że po-
wołane inicjatywy nie wchodzą w za-
kres właściwości władz publicznych.

Przez współdziałanie i zażyłość mię-
dzy eksponentami poszczególnych zawo-
dów, Rotary podkreśla obowiązek każde-
go obywatela do skierowania swej aktyw-
ności ku pożytkowi publicznemu, a przede
wszystkim ku postępowi i powodzeniu
swej Ojczyzny.

Rotary nie posiada jakiegokolwiek cha-
rakteru politycznego lub religijnego i jako
takie nigdy nie zmierzało i nie zmierza
do tworzenia jakiejś partii lub jakiejś sek-
ty, ani też do przypisywania sobie spe-
cjalnego kodeksu etycznego. Uczestniczyć
mogą w Rotary osoby różnych religii i też
wyznaje ono najbardziej absolutny sza-
cunek dla wiary swoich członków.

(…)
Na zeszłorocznym Kongresie ogólnym

w Nicei było około 6000 delegatów ze-
branych, w tym kilkunastu Polaków. Na
inaugurację tego Kongresu przybył specjal-
nie prezydent Francji p. Albert Lebran,
który dokonał jego otwarcia w obecności
biskupa Nicei i w asyście ministrów spraw
zagranicznych i wewnętrznych, podkre-
ślając w swym przemówieniu wielką rolę
Rotary jako czynnika pokoju.

Wspomnę, że Rotary ma swoja prasę,
będącą każdemu dostępną. Oficjalny or-
gan „The Rotarian” wychodzi również
w języku hiszpańskim pt. „Revista Rota-
ria” i jest nadzwyczaj ciekawie redago-
wany i poczytny. Poza tym każdy obwód
wydaje jakiś periodyk. Obwód polski wy-
daje kwartalnik pt. „Rotary w Polsce”,

Aleja Zjednoczenia Ziem Polskich na molo Południowym (ob. Al. Jana Pawła II), ok. roku 1938
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wychodzący przeważnie za granicą i przy-
noszący dużo opisów krajoznawczych
w cudzych językach. (…)

Rotary Klub Gdynia
i inne kluby polskie

Cele statutowe RC Gdynia, jak zresztą
każdego innego klubu takiego, są nastę-
pujące:
a) służba dla społeczeństwa jako obowią-

zek każdego uczciwego obywatela,
b) wysoka etyka w zawodzie i przedsię-

biorstwie,
c) życzliwa uczynność w życiu prywat-

nym, zawodowym i publicznym,
d) nawiązanie stosunków przyjaznych

lub sposobność oddawania usług in-
nym członkom społeczeństwa,

e) szacunek dla każdego uczciwego za-
wodu jako jednego ze sposobów
służenia powszechności,

f) wzajemne porozumienie, dobra wola
i spokój wśród narodów przez wszech-
światowe koleżeństwo ludzi pracy za-
wodowej, jednoczących się w służbie dla
innych.
Kluby realizują te cele przez odbywa-

nie wieczorów towarzyskich, odczyto-
wych, dyskusyjnych, podejmowanie ini-
cjatywy ogólno-pożytecznych instytucji
gospodarczych, naukowych, kulturalnych,
społecznych etc., spółdziałanie z organi-
zacjami pokrewnymi w kraju i za gra-
nicą, akcję wydawniczą itp.

RC Gdynia założony został w roku
1934. Termin zebrań tygodniowych po-
dany jest w dyrektorium dla Europy i każ-
dy rotarianin krajowy i zagraniczny może
w zebraniu takim brać udział jako gość,
nie czekając osobnego zaproszenia.

Najznakomitszym gościem zagranicz-
nym w Gdyni był w r. 1936 prezes Ro-
tary International p. Johnson, który przy-
był z rodziną. Jest to właściciel dużego
przedsiębiorstwa transportowego w USA.
O Gdyni wyrażał się z szczerym uznaniem.
W prawdziwy zachwyt wprowadził p.
Johnsona bocian na stodole p. Grubby,
wywołując zużycie większej ilości taśmy
filmowej. W Ameryce nie ma bocianów.

RC Gdynia pracuje w czterech ko-
misjach o nazwach:

a) Służba Klubowa, w której omawia się
wydarzenia na terenie Rotary i ulep-
szenie działalności klubu

b) Służba Zawodowa, poświęcona zagad-
nieniom zawodowym, studium ustro-
jów zawodowych w Polsce i warun-
ków pracy zawodowej

c) Służba Społeczna, poświęcona spra-
wom społecznym oraz społeczno-gos-
podarczym

d) Służba Międzynarodowa, poświęcona
studium stosunków międzynarodo-
wych w zakresie pracy i zawodów oraz
pielęgnowania łączności z innymi klu-
bami.
Podział ten odpowiada ogólnie przy-

jętym regulaminom.
RC Gdynia wziął w 1935 r. udział

w akcji, finansowanej przez polskie Ro-
tary Kluby, wydania modlitewnika dla
katolickiej ludności polskiej na emigra-
cji, zwłaszcza Litwie Kowieńskiej, reda-
gowanego przez księży katolickich, koszt
którego wynosił kilka tysięcy złotych. Na
skutek referencji klubu znalazło kilku
młodych ludzi po ukończeniu studiów do-
stęp do praktyk za granicą z możliwoś-
cią przystępu do kół towarzyskich. Każdy
klub ma swoje indywidualne zaintereso-
wanie społeczne. Np. RC Warszawa pat-
ronuje wydatnie szkolnictwu powszech-
nemu na Polesiu itp. (…)

Ażeby móc docenić wartość Rotary dla
kraju, trzeba się zapoznać z jego duchem
obiektywności, który w obecnie panującej
atmosferze międzynarodowej, zamglonej
kompletnie miazmatami nienawiści i nie-
ufności, wydaje się niepoinformowanemu
o tej organizacji i jej możliwościach wprost
niewiarygodnym. W istocie jednakże tak

jest. Toteż intrygi i złośliwe ataki na Ro-
tary w Polsce a la „Słowo” zwracają się
rykoszetem przeciwko swoim autorom.

Wrogowie Rotary chcieliby gwałtem
stworzyć iunctim między nim a masone-
rią i liczą przy tym na psychologię prze-
ciętnego Polaka, że jeśli to samo będą wciąż
w kółko powtarzać, to wreszcie opinia taka
się ustali.

Benito Mussolini, uznany powszechnie
jako wróg nr 1 masonerii, mając w kra-
ju 30 Rotary Kluby z 1363 członkami,
rozpoczął w 1933 r. gigantyczną walkę
z lewicą świata. On, który pierwszy ze
wszystkich był odpowiedzialny za próbę
bolszewizacji kraju przewrotem nacjona-
listycznym w roku założenia pierwszego
Rotary Klubu włoskiego. On, który pierw-
szy zamknął partie socjalistyczne i loże
wolnomularskie, wydając śmiertelną wal-
kę masonerii tak samo jak i komunizmo-
wi. Gdy więc jednym ramieniem prowa-
dził miecz w Afryce Wschodniej, drugim
uzbrojonym w tarczę polityki i propagan-
dy, ochraniał swój kraj od ataków zorga-
nizowanych sił międzynarodówek. W ak-
cji tej nie najpośledniejszą rolę odegrały
włoskie Rotary Kluby. Od czasu tej wal-
ki zwycięskiej obwód Rotary włoskiego
podniósł się liczbowo o 4 kluby i 245
członków.

Czy to nie mówi samo przez siebie?
Oczywiście naszym przeciwnikom spod
znaku naszej Żelaznej Gwardii lub li-
cytującym się z nimi publicystom innych
kierunków to nic nie mówi, bo im zdaje
się o co innego chodzi: nie o Rotary, nie
o masonerię, a po prostu o to, by się na
czyjejś skórze wywindować do góry w opi-
nii publicznej.

ROTARY W DYSTRYKCIE

Artykuł pochodzi z książki
„80 lat Rotary w Gdyni” napi-
sanej przez rotarian Małgorzatę
i Andrzeja Sokołowskich.
Wydały ją własnym sumptem
gdyńskie kluby
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Żyjemy w Polsce w jakieś maniackiej
psychozie wzajemnego oskarżania się.
Co gdzie wybije się ktoś umysłem, cha-
rakterem, zdolnością organizacyjną, to
znajdzie się przeciwnik, co go publicz-
nie nazwie masonem. Określenie to pełni
obecnie w polityce po prostu rolę pocisku
gazowego. Masowe użycie tych pocisków
służy do zamglenia wszelkich społecz-
nych sytuacji oraz politycznych kształtów.

Do jakiego stopnia dochodzi ta psy-
choza, dowodzi się dawno odbyły proces
Polskiego Powszechnego Towarzystwa Far-
maceutycznego przeciwko redakcji „Try-
buny Drogistów”, która całemu aptekar-
stwu polskiemu zarzuciła nastawienie
antypaństwowe i antyspołeczne, a ofi-
cjalny organ aptekarstwa „Wiadomości
Farmaceutyczne” nazwała obcą agen-
turą (!). Obelga została odszczekana (Ku-
rier Polski z 20.04.1936).

Na takiej atmosferze i takim poziomie
umysłowym najlepiej wychodzi oczywiś-
cie masoneria, a masoni zacierają z pew-
nością ręce... Masoneria jest istotnie obcą
agenturą i jest siłą organizacyjną poza
kontrolą publiczną, wrogiem kościoła
i kultury łacińskiej. Panowie publicyści,
którym nie o rzecz samą, a o rozrywki pew-
ne chodzi, swoim „demaskowaniem” ma-
sonów sprawiają, jak to słusznie zauwa-
żył krakowski „Głos Narodu” z 9.03.1938,
że to realne, wielkie a groźne niebezpie-

czeństwo Polski zaczyna przedstawiać się
jako strach na wróble, z którego więcej
śmiechu niż obawy.

Gdy obecnie urzędujący prezydent Ro-
tary International p. Maurice Duperey
otrzymał propozycję tej kandydatury, za-
pytał kardynała Beandrillart, rektora
Instytutu Katolickiego w Paryżu, czy jako
katolik może przyjąć tak reprezentacyj-
ny urząd tej organizacji, ks. kardynał
odpowiedział mu twierdząco mówiąc,
że katolik nie powinien unikać Rotary,
raczej winien być w nim obecny, jak
w tak ważnej organizacji. Powiedział
to p. Duperey 12.03.1938 na bankiecie
w Warszawie.

Rotarianie polscy uważają, że istotnie
w tak wielkiej organizacji, działającej
w 83 krajach, Polska musi być również
reprezentowaną, choćby dlatego, że „les
absents ont toujours tort”. Rotary w nie-
których krajach ma potężny wpływ na
opinię publiczną. Wpływ ten muszą ro-
tarianie polscy kontrolować, a jeżeli byłby
wrogim Polsce lub kościołowi, co dotych-
czas nigdy miejsca nie miało, obowiąz-
kiem ich byłoby zwalczać na samym te-
renie organizacji. (…)

Kluby polskie niewątpliwie chętnie bę-
dą w takim zapoznawaniu się z ruchem
rotariańskim pomocne, widząc zamęt
w opinii publicznej, wywoływany przez
złą wolę lub nieznajomość rzeczy. Ludzie

poważni zrozumieją wtedy, że Rotary
w Polsce nie chce być ani faszystowskie,
ani żydowskie, masońskie, amerykańskie
lub inne, a tylko jedynie polskie, znając
zresztą w Rotary Italiano, że potrafi być
instrumentem polityki narodowej.

Dlatego też i wobec nieustających ata-
ków doroczny Zjazd Polskich Rotary Klu-
bów w Bielsku w dniu 2 maja br. jedno-
głośnie przyjął następującą deklarację:

„Każdy Rotarianin polski pamięta:
1) że jest przede wszystkim Polakiem i in-
teres Narodu Polskiego jest mu dobrem
najwyższym i 2) że wierność swej religii
jest jego obowiązkiem, 3) Zjazd jest prze-
konany, że idea Rotary w niczym nie
stoi na przeszkodzie dwom pierwszym
zasadom, natomiast uważa ją za zna-
komity środek, aby przez dobre współżycie
z innymi narodami dać poznać wartoś-
ci Narodu Polskiego i w ten sposób służyć
mu na polu międzynarodowym.

Wreszcie 4) Zjazd oświadcza uro-
czyście, że Rotary nie ma nic wspólnego
z masonerią: ani w swych dążeniach,
ani w swej działalności nie ma żadnych
ukrytych celów i wobec tego nie uchyla
się od żadnej publicznej kontroli.

Quod erat demonstrandum ( łac.: cze-
go należało dowieść)

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

ROTARY W DYSTRYKCIE

Rok 1938 –
wizyta prezyden-
ta Rotary Interna-
tional w Polsce.
George C. Hager
z żoną wysiada-
ją z samolotu
Polskich Linii
Lotniczych
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Tańce wśród kwiatów
W weekend z 18 na 19 kwietnia uczestniczyłem w fantastycznej
imprezie. Razem z Krysią Janicz pojechaliśmy do Kielc na bal z okazji
20. rocznicy czarteru Klubu Rotary Kielce.

SSttaanniissłłaaww  NNiieemmcczzeewwsskkii,,  RC Warszawa-Józefów

Dojechaliśmy do hotelu dawnego
Exbudu, gdzie po rejestracji cze-
kała na nas kawka w towarzy-

stwie Magdy Sitek, pani prezydent RC
Kielce. O godzinie 12.00 zostaliśmy za-
proszeni do mikrobusu, by zwiedzić
mia sto. Oglądaliśmy zarówno pozos-
tałości starych części miasta, jak i no-
wych dzielnic, wspaniale rozwijających
się szczególnie w ostatnim okresie 10
lat. Po trzech godzinach pięknie i dy-
namicznie prowadzonej wycieczki wró-
ciliśmy do hotelu, by przygotować się
do czekającego nas balu. Przed godz.
19.00 szliśmy do sali balowej prowadze-
 ni szarfami rozwieszonymi w korytarzu.
Po drodze przygrywali nam pojedyn-
czo rozstawieni muzycy (jak się póź niej
okazało członkowie zespołu jazzowego).
Przy wejściu do sali recepcyjnej witał
nas komitet powitalny – zarząd klubu
z panią prezydent na czele. Na tablicy

imprezy mogło śledzić zarówno to, co
się działo aktualnie na parkiecie, jak
i obejrzeć piękny film o historii i dzia -
łaniach klubu kieleckiego. Następnie
pani prezydent przedstawiała i zapra-
szała na scenę wszystkich członków
klubu nie tylko z imienia i nazwiska,
ale także z dokonań i osiągnięć życio-
wych. Na scenie pojawiła się dosłownie
elita intelektualna Kielc. Wszyscy mie-
li wpięte identyczne kotyliony z na-
zwą RC Kielce 1995−2015 (ja też, choć
nie zasłużyłem, dostałem później taki
kotylion). 

Po prezentacji składaliśmy życzenia
i symboliczne dary dla klubu od obec-
nych na bankiecie przedstawicieli dys-
tryktu i klubów z całej Polski i zagra-
nicy (nie wymieniam wszystkich, bo
było ich bardzo wielu). Następnie ru-
szyła uczta zarówno duchowa, jak i fi-
zyczna. Kelnerzy biegali w tę i z powro -

pamiątkowej wszyscy członkowie ban-
kietu zobowiązani byli złożyć swoje
podpisy przygotowanymi kolorowymi
flamastrami. Krótkie oficjalne powi-
tanie i omówienie atrakcji czekających
nas tego wieczoru (degustacja wina, ry-
sowanie karykatur) odbyło się w przer -
wach między wspaniale wykonanymi
utworami jazowymi i z lampką szam-
pana w ręku.

Następnie przeszliśmy do sali balo-
wej. Sala to zresztą absolutnie niepasu -
jące określenie: w ogrodzie botanicz-
nym wśród kwiatów i oczek wodnych
stały kaskadowo rozstawione, pięknie
nakryte stoły, a na dole był parkiet i pod-
wyższenie dla orkiestry (jeśli ktoś jesz-
cze tego nie widział, to polecam przy
okazji pobytu w Kielcach zjeść obiad
lub po prostu wypić kawę w tym nie-
powtarzalnym klimacie). Na dużych
telebimach ponad 120 uczestników

Członkowie RC Kielce 
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tem, serwując coraz to nowe dania, a na
parkiecie zespół zapraszał do tańca (ra-
zem z Krysią rozpoczęliśmy bal dziar-
skim walcem angielskim). Doskonały
zespół grał standardy jazzowe i muzy-
ki pop, przy których tańczyło się wy-
śmienicie. Nie zabrakło też występów:
doskonały akordeonista, para tańca to-

warzyskiego i śpiewająca piosenki fran-
cuskie młoda piosenkarka. Była też au-
kcja dzieł sztuki oraz loteria fantowa
i wizytówkowa. Nawet nie spostrze -
głem, kiedy wybiła godzina druga i mu-
zycy zaczęli zwijać instrumenty. Nie-
zmordowana pani prezydent zaprosiła
wąskie grono na kilka minut, aby w spo-
koju podsumować mijającą imprezę.
Kilka minut trwało do godziny czwar-
tej nad ranem. Nikt nas nie wyrzucał,
a my w zagorzałych rozmowach nie za-
uważaliśmy działań kelnerów porząd -
kujących salę. 

Bal zakończył się pełnym sukcesem
finansowym, co było sumowane i mel-
dowane uczestnikom na bieżąco. Ze -
brana kwota pozwoli klubowi zrealizo -
wać projekt remontu kuchni w ośrod-
ku dla osób z głębokim autyzmem. 

Organizatorzy nie dali nam czasu
na dłuższe spanie w niedzielę, gdyż za-
raz po śniadaniu o godz. 11.00 czekał
autokar, by zawieźć nas w Góry Świę-
tokrzyskie. Zwiedziliśmy skansen w Bo-
dzentynie oraz najstarsze polskie sanktu-

arium − Bazylikę na Świętym Krzyżu,
w której od 1936 r. mieści się klasztor
i nowicjat Misjonarzy Oblatów, gdzie
za symboliczną złotówkę zjedliśmy
wspaniały obiad, będąc gośćmi przeora
klasztoru. O godzinie 16.00 wrócili śmy
do hotelu na kawkę przed podróżą do
domów. Podróż powrotna upłynęła
nam na wspomnieniach z cudownego
pobytu w Kielcach.

Nie byłbym Polakiem, gdybym nie
znalazł mankamentów. Ja odkryłem
dwa:
� Organizatorzy nie zabezpieczyli nam

dobrej pogody − wiało, było zimno,
nawet z opadami śniegu, na szczęś-
cie tylko przelotnymi. 

� Nie miałem najmniejszej szansy za-
tańczyć z panią prezydent, gdyż była
tak zajęta organizacją i pilnowaniem,
by wszystko było zapewnione gościom.
Mam nadzieję, że na 25. rocznicy klu-
bu powetuję to sobie.

Fot. Janusz Klinowski

Staszek Niemczewski, 
autor artykułu 

Magda Sitek, prezydent RC Kielce i Wojtek
Frączak, prezydent RC Wrocław Panorama

PDG Tadeusz Płuziński składa
życzenia zarządowi RC Kielce

Przy muzyce zespołu
jazzowego tańczyło się
wyśmienicie

Sala balowa
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Żeby dzieciom żyło się lepiej
Zorganizowaliśmy koncert dla 300-osobowej widowni i zarobiliśmy
10 tys. zł. Przekażemy je Fundacji Trzciany, która buduje centrum
rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci.

RRoobbeerrtt  TToonnddeerraa,,  RC Warszawa-Józefów

Koncerty i bale są sztandarowymi
projektami RC Warszawa-Józe-
fów. Przez wiele lat koncerty or-

ganizowaliśmy pod hasłem „Kocham
Cię”. W 24-letniej historii klubu wy-
stąpiły dla nas największe gwiazdy pol-
skiej sceny muzycznej, kabaretowej i es-
trady. Ostatni wielki koncert odbył się
w 2011 r. na 20-lecie klubu. Kolejne
lata to seria koncertów kameralnych, te-
raz nadeszła pora na tzw. dedykowane. 

Cztery lata temu powołaliśmy komi -
sję ds. projektów specjalnych imienia
naszego założyciela i najwspanialsze-
go rotarianina w historii RC Warsza-
wa-Józefów – śp. Wojtka Sierpińskiego.
W ramach tej komisji organizowaliśmy
klubowe eventy, szybkie zbiórki pie-
niężne, spotkania z artystami. Komi sja
dzia łała skutecznie, choć na „niewielką”
skalę.

W roku 2013 poznaliśmy Fundację
Trzciany, założoną w podwarszawskiej
Gminie Jabłonna. Profil jej działalno -
ści to pomoc dzieciom niepełnospraw -
nym i ich rodzinom, a także praca
w trzech świetlicach środowiskowych
z dziećmi wymagającymi opieki. 

Fundacja postawiła sobie daleko-
siężny cel – budowę Centrum Reha-
bilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin w Trzcianach. Od czte-
rech lat zbiera fundusze, organizując
wspaniałe bale charytatywne i licytacje.
Ostatni, luto wy bal, w którym uczest-
niczyliśmy, przy niósł dochód w wyso-
kości 29 tys. zł. 

Przyglądaliśmy się ich działaniom.
Świetlice terapeutyczne pracują bez za-
rzutu. Zaangażowanie zarządu funda-
cji jest znakomite. Postanowiliśmy wspo-
móc ich działalność. Prezydent Marcin

Członkowie RC Warszawa-Józefów
w otoczeniu braci rotariańskiej

Gosiewski dał zielone światło i w ra-
mach działalności komisji ds. projek-
tów specjalnych im. Wojtka Sierpiń-
skiego zorganizowaliśmy koncert cha-
rytatywny na rzecz Fundacji Trzciany.
300 zaproszeń sprzedało się w niespeł -
na trzy tygodnie! Dochód z koncertu
w wysokości ponad 10 tys. zł. zostanie
przeznaczony na budowę centrum i re-
habilitację dzieci niepełnosprawnych. 

W czasie organizacji koncertu wie-
le osób, instytucji i artystów poda ło
nam pomocną dłoń. Dzięki Sławo mi-
rowi Antonikowi, burmistrzowi dziel-
nicy Targówek i pani naczelnik Wy-
działu Edukacji i Wychowania Kata-
rzynie Majdurze udało się zorganizować
koncert w Domu Kultury „Świt” na
Targówku, gdzie wspaniale przyjął nas
dyrektor ośrodka Jacek Białek, zapew-
niając autentyczny komfort pracy.
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Wypełniona po brze-
gi sala Domu Kultury
Świt na Targówku.
W pierwszym rzędzie
prezes Fundacji
Trzciany, Monika
Chodorska z mężem,
wójtem gminy
Jabłonna i dziećmi

Bardotka Trio – dziewczyny zaśpie-
wały najpiękniejsze standardy muzyki
rozrywkowej

Mistrz Edward Lutczyn przekazuje rysunek
szczęśliwemu nabywcy – Tomkowi Miesz-
kowskiemu z RC Warszawa-Józefów

Lora Szafran, przy forte-
pianie Miłosz Wośko

Na scenie pojawili się: jedna z naj-
lepszych wokalistek jazzowych, miesz-
kanka gminy Jabłonna Lora Szafran
z akompaniatorem, aranżerem i kom-
pozytorem Miłoszem Wośko, znana
nam już grupa wokalna Bardotka Trio
i najwspanialsze głosy polskich scen mu-
sicalowych: Edyta Krzemień, Paulina
Janczak oraz Jakub Wocial. Towarzy-
szył im hiszpański tancerz i choreograf
Santiago Bello. 

Koncert poprowadzili Beata Kawka
− aktorka i producentka oraz Robert
Tondera − aktor i past prezydent RC
Warszawa Józefów. Wieczór okazał
się bardzo udany, a ostatnia część,
musicalowa, została nagrodzona owa-
cjami. 

Jednym z najważniejszych punktów
koncertu była aukcja niezwykłego ry-
sunku autorstwa mistrza Edwarda Lut-
czyna. Powagi sytuacji dodawał fakt, że
autor znajdował się na widowni. Z ra-
dością donosimy, że po aukcji wymy -
ślonej i poprowadzonej przez niżej pod-
pisanego rysunek został sprzedany za
4 tys. zł. Nabywca dzieła i mistrz Lut-
czyn byli zadowoleni, a znajdujący się
na sali przedstawiciele Fundacji Trzcia-
ny wręcz szczęśliwi. 

Artyści po swoim występie zamiast
honorarium otrzymali słodkie upomin -
ki wręczane przez naszych przyjaciół
z firmy Tomorrow. Także i my dosta-
liśmy podziękowania. Szczerze wzruszo -
na Monika Chodorska, prezes Funda-

cji Trzciany, przekazała na ręce prezy-
denta Marcina Gosiewskiego wspa-
niale oprawiony dyplom. 

Na zakończenie poprosiliśmy obec-
nych na sali rotarian o wspólne zdjęcie.
Dziękujemy naszym koleżankom i ko-
legom z RC Warszawa Sobieski, RC
Warszawa Belweder, RC Warszawa
City, Warszawskiego Klubu Rotariań-
skiego i przedstawicielce klubu z Kielc,
że odpowiedzieli na zaproszenie i za-
szczycili nas swoją obecnością. 

Planujemy już wydarzenie artystycz -
ne z okazji zbliżającej się 25 rocznicy
istnienia RC Warszawa-Józefów. Ale
o tym opowiemy następnym razem. 

Fot. Rafał Tondera
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Rotary salutuje Janowi
Karskiemu!
AAnnddrrzzeejj  LLuuddeekk,,  PDG, RC Warszawa City

Wydarzeniem maja bieżącego roku jest premiera
pierwszego tomu trylogii biograficznej Jan Kar-
ski. Jedno życie pióra najbliższego przyjaciela i

współpracownika Profesora – Waldemara Piaseckiego. 
Jest to dla nas święto podwójne. Po pierwsze dlatego,

że Jan Karski związany był z ruchem rotariańskim od 1934
r., by w 1985 r. zostać honorowym członkiem klubu Ro-
tary w Kazimierzu Dolnym. Po drugie dlatego, że pano-
ramę całego życia jednego z największych bohaterów ludz-
kości XX wieku prezentuje czytelnikowi nasz kolega rota-
rianin Waldemar Piasecki – członek RC Warszawa City.
Można by rzec, jest to Opus Rotarianum.

O związkach Jana Karskiego z Rotary International wie-
lokrotnie pisaliśmy na łamach „Rotarianina”. Jako pierwsi
publikowaliśmy także wybrane fragmenty Jednego życia.
Nie będziemy więc przypominać, kim był. Chcemy nato-
miast podzielić się przedmową pióra Wiesławy Kozielew-
skiej-Trzaski, dumnej przedstawicielki rodziny Kozielew-
skich (tak brzmiało prawdziwe nazwisko Karskiego). Za-
prezentujemy też opinie o książce, którymi dzielą się ludzie
znający Jana Karskiego nie tylko z gazet i telewizji, ale oso-
biście. Wśród nich jest noblista Elie Wiesel, który napisał
do Jednego życia przedmowę. 

Dzięki długoletniej przyjaźni Waldemara z naszym
bohaterem, znakomicie udokumentowanej w trylogii,
dostajemy solidną literaturę faktu. Jest to chyba najlep-
sza forma popularyzacji postaci Jana Karskiego, przewyż -
sza jąca jakością popularną ostatnio komiksową narrację
czy stawiane seryjnie w różnych miastach tzw. ławeczki
Karskiego.

Abraham H. Foxman, 
dyrektor Ligi Przeciw Zniesławianiu (ADL)

Tadeusz Pieronek, 
ksiądz biskup, profesor i b. rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, b. Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski

Publikacja ta, która nie tylko odsłania postać Jana Karskiego
z czasów II wojny światowej, ale pokazuje całą drogę jego
życia, jest dzisiaj bardzo cenna i potrzebna. To bohater, który
zasłużył na pamięć całego świata, a w szczególności Polaków
i Żydów. Zadanie emisariusza niosącego na Zachód wiado-
mości o zagładzie Żydów w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych w Polsce wypełnił, przedzierając się […] za cenę
więzienia i tortur, z okupowanej Polski do Wielkiej Brytanii
i do Stanów Zjednoczonych. […] Alianci byli głusi na tragicz-
ne wieści i zlekceważyli je, mimo że mogli jeszcze uratować
wielu. […] O tym powinniśmy wiedzieć wszyscy. Powinni -
śmy też wiedzieć, jakie były losy tego człowieka, zarówno
przed, jak i po jego misji, która wprowadziła go na karty his-
torii, pozostając dla nas lekcją.

Jan Karski wyłaniający się z łamów tej
książki to prawdziwy bohater II wojny
światowej, wielki przyjaciel narodu
żydowskiego i jeden z najbardziej
znaczących Sprawiedliwych Wśród Naro-
dów Świata. (…) Trylogia biograficzna
Jedno życie portretuje nie tylko wojenne
czyny tego bohatera, ale całe Jego życie,
które zasługuje na to, jak żadne inne. To
pełna, dokładna i szczegółowa „life story”,
nigdy przez Jana Karskiego nie opowie-
dziana nikomu poza najbliższym przyjacie-
lem – Waldemarem Piaseckim. Ta opo-
wieść musi zostać przeczytana. 

O Janie Karskim także na filmowo 
„Karski i władcy ludzkości” – film dokumentalny o Janie Karskim 24 kwietnia
wszedł do polskich kin. Reżyserem, autorem zdjęć i współscenarzystą jest
Sławomir Grünberg, wybitny dokumentalista, laureat nagrody EMMY. W fil-
mie połączono materiały archiwalne i sekwencje animowane, rekonstrukcje
scen m.in. aresztowania Karskiego przez gestapo, wejścia do getta. Nadto
wywiady z samym Karskim i wieloma postaciami światowego formatu.
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Rotary salutuje Janowi
Karskiemu! Najwybitniejszy przedstawiciel naszej rodziny Jan Ko-

zie lewski, znany światu jako Jan Karski, doczekał się biografii.
Napisał ją Waldemar Piasecki, Jego nabliższy przyjaciel,
współpracownik i organizator aktywności publicznej ostat-
niej dekady życia. „Przywrócił mnie świadomości moich
rodaków” − mawiał przy licznych okazjach Jan Karski.

W rzeczy samej, kiedy po transformacji ustrojowej 1989
roku Jan Karski zaczął regularnie odwiedzać Polskę, robił
to w towarzystwie swego przyjaciela. Ten zaś nie ustawał
w publikowaniu kolejnych artykułów i wywiadów z Janem.
Przekonał go do konieczności wydania po polsku wojen-
nego bestselleru Story of a Secret State, a następnie książkę
przełożył i opracował, nadając trafniejszą wersję tytułową
Tajne państwo. Zainicjował także powstanie telewizyjne-
go filmu dokumentalnego „Moja misja”, który zrealizował
przy współpracy Michała Fajbusiewicza. Innym dziełem
był Gabinet Jana Karskiego w Muzeum Miasta Łodzi.
Nie ma osoby, która zrobiłaby więcej dla wydobycia Jana
Karskiego z cienia polskiej historii (...)

Wiele czasu upłynęło nim autor tej biografii przekonał
jej Bohatera, iż powinna powstać. Wynikało to zarówno
ze skromności Jana Karskiego, jak też niechęci do wszel-
kiego patosu i przesady. Uważał, że jego życie nie zasługu-
je na opisywanie. 

Nie pytałam nigdy, jakich argumentów użył Waldemar
Piasecki, by Go przekonać, ale od kiedy wiedzialiśmy już,
że pracują nad opowieścią życia od urodzenia do czasu te-
raźniejszego, gorąco temu kibicowaliśmy. Wiedzieliśmy,
że nikomu Jan Karski relacji swego życia dotąd nie powierzył
i już nie powierzy. Nie przypuszczaliśmy, że ostatecznie bę-
dzie to czas przeszły dokonany, a w kończeniu biografii au-
tor będzie pozostawiony sam sobie. Wówczas zwrócił się
do naszej rodziny. Poprosił o przywołanie wszystkiego, co
pozostało w naszej pamięci. Prośbie odmówić nie mogli -
śmy. Odwołał się także do pamięci innych. Dotyczyło to
często z pozoru mało znaczących epizodów. 

Karol Modzelewski, 
profesor historii, b. wiceprezes Polskiej Akademii Nauk,
laureat literackiej Nagrody Nike

Elie Wiesel, 
pisarz i dziennikarz, laureat
nagrody Nobla

Słowo o Jednym życiu
WWiieessłłaawwaa  KKoozziieelleewwsskkaa--TTrrzzaasskkaa

Jan Karski był człowiekiem niezwykłej odwagi myśli i czynu.
[…] Potrafił powiedzieć przywódcom zachodniego świata
w oczy prawdę dla nich niewygodną, bo niezgodną z wymoga-
mi strategicznej kalkulacji. Pozornie daremny, czyn jego stał
się nieprzemijającym źródłem wstydu, który może jeszcze przy-
dać się ludzkości. W najbardziej ewangelicznym i dramatycz-
nym sensie Karski potrafił dać świadectwo. Ten akt heroizmu
nadał sens Jego życiu. Ale życie żadnego człowieka, także
życie bohatera, nie składa się z bohaterskich czynów. Heroizm
wyrasta z normalnego, codziennego życia, jest jego wytworem
– choć w pewnym sensie wytworem nadzwyczajnym. Książka
Waldemara Piaseckiego – bliskiego współpracownika i przyja-
ciela Jana Karskiego – wypełnia dotkliwą lukę: ukazuje, jak he-
roiczne świadectwo wyrosło ze zwyczajnego życia.

Heroiczna postać Polskiego Podziemia
i emisariusz ludzkiej waleczności Jan
Karski przynosi zaszczyt wszystkim
tym, którzy honorują jego wojenną ba-
talię o wolność. Także tym, którzy
prawdę o Nim chcą utrwalić. Służy
temu właśnie biografia napisana
z pasją i sercem przez jego najbliższe-
go przyjaciela i współpracownika Wal-
demara Piaseckiego. Trudno o człowie-
ka, który znałby Jana lepiej niż on.

Dr Wiesława Kozielewska-Trzaska 
jest córką Stefana Kozielewskiego, starszego brata Jana Karskiego,
a jego córką chrzestną, przedstawicielem rodziny Kozielewskich 
i członkinią Towarzystwa Jana Karskiego.

Jeszcze dziesięć dni przed śmiercią Niny Andrycz kory-
gował z nią detale w rodzaju nazwy kawiarni, w której Kar-
ski spotkał ją po raz pierwszy, czy też protekcji artystki
w zdobyciu biletu na głośne przedstawienie ze Zbigniewem
Zapasiewiczem, którego ojca znał przed wojną. 

Podobnie było, kiedy z synem Wojciecha Rankowicza,
dowódcy Kozielewskiego z podchorążówki we Włodzimie-
rzu, odtwarzał szczegóły wizyty Janka z narzeczoną w ma -
jątku korczowskim, dokąd kapitan ich zaprosił. Czy po-
dobnych rozmów z córką konsula Karola Poznańskiego
o londyńskim epizodzie biografii. 

Żeby bliżej poznać dzieje przyjaźni szkolnej Janka z Izaa-
kiem i Salomonem Fuchsami oraz ich dzieje, odszukał ich
córki i nawiązał z nimi cenny dla fabuły książki kontakt.

Nie mówiąc o godzinach rozmów z nami o wszystkim,
co wiązało się z polskimi czasami biografii, w tym tak
ważnych faktów, jak choćby prawdziwej daty urodzin Jan-
ka, ze zdobywaniem nawet z zagranicy dokumentów pi-
sanych ręką Jana Karskiego. 

Doceniamy ten wysiłek i pasję autora w docieraniu do
wszystkiego, do czego się da na temat Jana Karskiego i od-
twarzaniu dziejów jego życia, na ile to możliwe. Uważamy
to za mądry nurt pamięci. Inny od pamięci gadżetowo-ko-
miksowej, przy pomocy której także stara się budować nar-
 rację Jana Karskiego, a z czym my się nie identyfikujemy.

Nasza rodzina odczuwa satysfakcję, że mogła dopomóc
w powstaniu Jednego życia. Czujemy się częścią życia wiel-
kiego członka naszej rodziny. Mimo prób eliminowania
nas z udziału w nim czy też prób „zastępowania” nas rze-
komo w imieniu Jana Karskiego.
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11 kwietnia w hotelu Ikar Plaza w Kołobrzegu odbył się XII Bal Charytatywny zorganizowany
przez klub. Na aukcję wystawiono prace lokalnych artystów i liczne przedmioty przekazane
na ten cel, głównie przez polityków. Cały dochód pokryje koszt wyposażenia sali rehabili-
tacyjno-terapeutycznej w miejscowej placówce zajmującej się dziećmi z autyzmem.

Ile udało się zarobić dzięki aukcji, jeszcze dokładnie nie
wiadomo, trwa zliczanie wpłat, które wciąż spływają na
konto.
– Na pewno będzie to nie mniej niż 30 tys. zł – zapew-

nia Maciej Pukaluk, prezydent klubu.
Otrzyma je Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwo-

ju Dzieci z Autyzmem i Schorzeniami Pokrewnymi w Szko-
le Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Kołobrzegu.

– Pieniądze przekażemy na pewno jeszcze przed waka-
cjami, aby przez letnie miesiące szkoła mogła z nich sko-
rzystać, robiąc remont i wyposażając pomieszczenie – mówi
Maciej Pukaluk.

Oddział Wczesnego Wspomagania już od dziesięciu lat
pomaga dzieciom z autyzmem i ich rodzinom w przezwy-
ciężaniu skutków niepełnosprawności.

– Środki uzyskane dzięki rotarianom zostaną przeznaczone
na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, umożliwią
remont i modernizację pomieszczeń oddziału: odnowienie
sal, zakup atestowanych mebli, stworzenie sali rehabilita-
cyjno-terapeutycznej, gdzie będą odbywały się zajęcia ru-
chowe, rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna – cieszy się dy-
rektor szkoły Agnieszka Grzegorczyk-Maziarz.

Środki udało się zebrać dzięki licytacji, która odbyła się
podczas balu. Pod młotek licytatora poszły prace lokalnych
artystów: rzeźbiarza z Gościna Romualda Wiśniewskiego,
malarza i szefa Galerii Sztuki Współczesnej Dariusza Ka-
lety, fotografa i ornitologa Miłosza Kowalewskiego oraz Da-
riusza Swosińskiego, również fotografa. Zlicytowano też licz-
ne przedmioty (wszystkie z certyfikatami potwierdzającymi
ich oryginalność) przekazane przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego, Annę Komorowską, Aleksandrę Kwaś-
niewską, Ewę Kopacz, posła Marka Hoka, senator Grażynę
Annę Sztark, marszałka województwa zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza i innych. Były m.in. wieczne
pióra, książki, kryształowy wazon.

RC Kołobrzeg
współpracuje z artystami.
Z dobrym skutkiem

Za 15 tys. zł został sprzedany egzemplarz Konstytucji 3 Maja
podarowany przez posła Marka Hoka

Otwarcie wystawy prac zaprzyjaźnionych artystów
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Najwyższą kwotę na licytacji (15 tys. zł) osiągnął eg-
zemplarz Konstytucji 3 Maja wykonany na papierze czer-
panym i podpisany m.in. przez Radka Sikorskiego, a po-
darowany przez posła na sejm z ziemi kołobrzeskiej Mar-
ka Hoka.

Wśród zaproszonych na bal gości specjalnych znaleźli się
również Aleksander Doba, 68-letni podróżnik, który jako
pierwszy w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean
Atlantycki, odznaczony w tym roku przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski oraz wyróżniony przez czytelników ma-
gazynu National Geographic tytułem „Podróżnika Roku
2014”, a także Zbigniew Falkowski, mors – rekordzista spod
Białegostoku, który podczas III Światowego Festiwalu
Morsowania w Kołobrzegu pobił rekord przebywania w
lodzie z czasem 2 h 2 min.

Na kilka dni przed balem RC Kołobrzeg zorganizował
w hotelu Ikar Plaza wystawę dzieł artystów, którzy prze-
kazali na aukcję swoje prace. W holu hotelu stanęły pełno-
wymiarowe rzeźby postaci z brązu i marmuru, pojawiły się
też obrazy olejne i fotografie. Prac było w sumie kilkadziesiąt.
Wystawę można było oglądać w trakcie balu i jeszcze cały
tydzień po nim, ku zadowoleniu wszystkich: artystów,
gości balu i gości hotelowych.

Wernisaż był okazją do uroczystego przekazania pie-
niędzy zebranych podczas ubiegłorocznego balu – kwota
ponad 20 tys. zł trafiła do rąk przedstawicieli Hospicjum
Stacjonarnego w Kołobrzegu. Czek wręczył past prezy-
dent klubu Józef Skrzypczak, zaznaczając, że łączna kwo-
ta dotychczasowych akcji pomocowych kołobrzeskiego
Rotary to aż 400 tys. zł.

Na lokalnych forach internetowych nikt nie narze-
ka, wszyscy chwalą. Komentarze osób, które odwie-
dziły muzeum: „Genialne miejsce w Kołobrzegu. Tak

wielkiej pasji jak w tym muzeum nie spotkasz nigdzie indziej
na świecie. Niesamowity przekaz fantastycznej historii.”
„Miało to być zwykłe wstąpienie do muzeum..., a okazało
się wielkim niezapomnianym przeżyciem! Wielka atrakcja
dnia!” „Miejsce, które zmienia postrzeganie miasta Kołob-
rzeg i okolic. Jak dla mnie magiczne miejsce. Super inicja-
tywa”. „Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Tylko wa-
riaci są dziś coś warci, tacy jak założyciel :)”

Wariat, o którym mowa, to Robert Maziarz, wielki pas-
jonat historii Kołobrzegu. Przez 30 lat kolekcjonował
pamiątki historyczne związane z miastem: artefakty z woj-
ny trzydziestoletniej, siedmioletniej i kampanii napole-
ońskiej, medale, monety, mapy, ryciny, malarstwo, szkło,
porcelanę, ceramikę.

Niewiele osób wiedziało, że posiada największy zbiór
w mieście. Aż do momentu, gdy Robert Maziarz posta-
nowił go pokazać i założyć własne muzeum. Mógł po pro-
stu przekazać kolekcję miejskiemu Muzeum Oręża Pol-
skiego, która ma ekspozycję poświęconą historii miasta.
Ale jemu wymarzyło się inne muzeum, nowoczesne, łączą-
ce technologię i historię, takie, w którym mógłby o włas-
nych zbiorach opowiedzieć zwiedzającym po swojemu.

Udało mu się pasją zarazić innych. Od urzędu miasta
otrzymał lokal w podziemiach Starego Ratusza, dzierżawio-
ny za symboliczną kwotę, znalazł też sponsorów na remont
pomieszczeń i zbudowanie ekspozycji, o dofinansowanie
swojego pomysłu ubiegał się też w ramach budżetu oby-
watelskiego.

Kołobrzeski klub ma swój wkład w najgłoś-
niejszą lokalną inicjatywę minionego roku.
Wsparł finansowo powstanie nowego mu-
zeum Patria Colbergiensis. Niewielkie, ale
nowoczesne, bardzo interesujące i prowa-
dzone przez człowieka z pasją muzeum dzia-
ła od września ubiegłego roku i stanowi
przedmiot dumy mieszkańców miasta. – My
rotarianie pomagamy potrzebującym. Tym
razem w potrzebie była kultura – mówi Ma-
ciej Pukaluk, prezydent RC Kołobrzeg.

Inwestycja
w tożsamość

Wszyscy zwycięzcy aukcji
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Gdy muzeum było prawie gotowe,
wystąpił jako guest speaker w RC Ko-
łobrzeg. Poprosił o fundusze na wy-
kończenie wnętrz i tłok do bicia pa-
miątkowych monet.

− Uznaliśmy, że jest to człowiek wy-
jątkowo pozytywnie zakręcony, który
w fantastyczny sposób buduje w miesz-
kańcach poczucie patriotyzmu lokal-

nego. Wart tego, by mu pomóc. Dla-
czego mamy się kurczowo trzymać kon-
cepcji pomocy wyłącznie chorym albo
biednym? – mówi Maciej Pukaluk. –
Oprócz dofinansowania zapewniliśmy
Robertowi także doradztwo prawne,
pomagając mu w załatwianiu formal-
ności związanych z zakładaniem mu-
zeum – dodaje.

Patria Colbergiensis zaczęło działać
pod koniec września ubiegłego roku.
Rotarianie byli pierwszą zorganizo-
waną grupą, która odwiedziła muzeum,
jeszcze przed oficjalnym otwarciem.

− Myślę, że ta wizyta przekonała
tych, którzy nie do końca wierzyli, że
warto w ten pomysł inwestować. My,
rotarianie kołobrzescy, byliśmy, jesteś-
my i będziemy częścią lokalnej społecz-
ności, a pomagając budować jej tożsa-
mość, realizujemy naprawdę ważne
kwestie zgodnie z mottem Service Abo-
ve Self – mówi Maciej Pukaluk.

Patria Colbergiensis oprócz pamiątek
sprzed II wojny światowej gromadzi
także pamiątki powojenne, związane
z osadnikami oraz odbudową miasta
ze zniszczeń wojennych. Na apel me-
diów, które w imieniu założyciela mu-
zeum poprosiły o przynoszenie rodzin-
nych pamiątek z tego okresu, odpowie-
działo wiele osób. Do muzeum trafiły
głównie zdjęcia, ale też rozmaite przed-
mioty, takie jak np. klapa od przycze-
py ciężarówki, którą bardzo popular-
na wówczas firma braci Kreft: Rober-
ta i Franciszka, rozwoziła soki, piwo,
lemoniadę, a także zaprawy do wódek.

Muzeum prowadzi stowarzyszenie
powołane przez właściciela. Cały do-
chód z biletów przeznaczany jest na
utrzymanie obiektu i jego rozwój. War-
to odwiedzić stronę internetową Pat-
ria Colbergiensis, aby zobaczyć, jak
bardzo różni się ono od muzeum miej-
skiego: http://www.colbergiensis.eu.

ROTARY W DYSTRYKCIE

Patria Colbergiensis
prezentuje zarówno
historię Kołobrzegu
sprzed kilkuset lat,
jak i tę najnowszą,
która tworzą żyjący
mieszkańcy

Prezydent
klubu Maciej
Pukaluk i Ro-
bert Maziarz,
założyciel
Patria Col-
bergiensis

Zwiedzanie
muzeum.
Rotarianie
zobaczyli je
jeszcze przed
otwarciem
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RC Olsztyn Varmia organizuje
charytatywny bieg

Wmaju klub organizuje Cha-
rytatywną Sztafetę Integra-
cyjną. Sztafeta będzie się skła-

dała z pięciu około jednokilometrowych
odcinków. Zadaniem pięcioosobowych
drużyn będzie dostarczenie pałeczki
sztafetowej od startu do mety, przy czym
od decyzji drużyny zależy, którzy człon-
kowie pokonają dane odcinki (np. cała
drużyna może przebiec cały dystans,
każdy odcinek może przebiec inna oso-
ba lub dwie grupy z jednej drużyny
mogą biec odcinki na zmianę).

− Zdecydowaliśmy się na formę szta-
fety i kilku krótkich dystansów, aby za-
wodnicy, którzy biegają systematycz-
nie i są w dobrej kondycji, nie potrak-
towali tego jako kolejnego maratonu,
w którym pobiją swój rekord. To ma być
przede wszystkim zabawa, wymagająca
współpracy całej drużyny – wyjaśnia Mi-
chał Jarmołkowicz, prezydent klubu.

W biegu ma wziąć udział około 250
osób, w tym wielu niepełnosprawnych.
Jednym z celów jest integracja społecz-

mosferę zabawy. Oprócz tego na kibi-
ców i zawodników czekać będą kla-
syczne atrakcje piknikowe dla dzieci
i dorosłych.

Impreza ma swoją stronę interne-
tową: www.ocobiega.olsztyn.pl. W za-
kładce widnieje wiele logotypów spon-
sorów i patronów medialnych.

− Nie mieliśmy większych kłopo-
tów ze zorganizowaniem wsparcia fi-
nansowego − mówi Michał Jarmołko-
wicz. – Trochę nas to zaskoczyło, bo
wszyscy ostrzegali, że będzie ciężko.
Przygotowaliśmy pakiety sponsorskie,
czyli informacje o nas, o biegu, o jego
celu, o tym, czego oczekujemy od spon-
sora i co możemy zaproponować w za-
mian. Wszyscy członkowie klubu ro-
zesłali je po zaprzyjaźnionych firmach
i odzew był spory. Wydaje mi się, że
kluczem były niewygórowane wyma-
gania finansowe. Łatwiej jest znaleźć
kilku sponsorów na niewielką kwotę niż
jednego sponsora na całość imprezy –
podkreśla.

na niepełnosprawnych sportowców
startujących w Olimpiadach Specjal-
nych, a także wszystkich osób nie-
pełnosprawnych uprawiających sport.

− Mamy w regionie wielu nie-
pełnosprawnych sportowców, którzy
są naprawdę w znakomitej formie.
Ich udział pokaże zdrowym, że osoba
niepełnosprawna może uczestniczyć
w imprezie sportowej na równi z ni-
mi, a może nawet wygrać – zaznacza
Michał.

Jest też oczywiście cel finansowy –
cały dochód z biegu zostanie przezna-
czony na wyposażenie sali do integra-
cji sensorycznej dla Specjalnego Oś-
rodka Szkolno-Wychowawczego im.
Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie.

Emocje sportowe to nie wszystko.
Bieg odbędzie się w przebraniach! Ha-
sło to „Baśnie i legendy”. Organizato-
rzy liczą na start księżniczek, rycerzy
i smoków, oryginalne przebrania będą
miały wpływ na finalną punktację. To
dodatkowy element wprowadzający at-

fot. buzzfeed.com

Maratony przebierańców odbywają się na całym świecie.
To modny sposób na podniesienie atrakcyjności imprezy
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Wygrał konkurs „National
Geografic” dzięki Waszym głosom

Mirosław Lewiński z RC Szcze-
cin opłynął świat dookoła na
jachcie Ulysses z żaglem z logo

swojego klubu. Po powrocie redakcja
magazynu„National Geografic”wytypo-
wała go do udziału w swoim plebiscy-
cie „Travelery”. Pokonał czterech kon-
kurentów i wygrał w kategorii „Podróż
roku”. Jak przyznaje, w dużej mierze
dzięki rotarianom, którzy na niego
głosowali.

Plebiscyt zaczął się w lutym. „Pod-
różą roku” miała zostać wyprawa, na
którą zagłosuje – klikając − najwięcej
osób.

− Początkowo w ogóle mnie to nie
obchodziło. Zadzwonili do mnie z re-
dakcji, poinformowali, że jest taki ple-
biscyt i że mnie do niego zgłaszają, ja
przyjąłem to do wiadomości i niezbyt
często zaglądałem na tę stronę – mówi
Mirek Lewiński. – Ale czas płynął i na
trzy tygodnie przed zakończeniem zo-
rientowałem się, że jestem ostatni, a na
pierwszym miejscu, z trzykrotnie więk-
szą liczbą głosów, jest Arkady Paweł
Fiedler, który maluchem przejechał
przez Afrykę. Ja płynąłem cztery i pół
roku, on jechał trzy i pół miesiąca, tuż
za nim ekipa telewizyjna, a całą akcję
promowała na swoim profilu na Face-
booku Martyna Wojciechowska. I mu-
szę przyznać, że się wkurzyłem, bo coś
takiego to nie wyprawa tylko event.
W tym momencie stwierdziłem, że
wolę jednak wygrywać niż przegrywać.

Zaczął mobilizować do głosowania
znajomych oraz znajomych znajomych.
Atmosfera rywalizacji udzieliła się też
rotarianom żeglarzom i klubowym ko-
legom z RC Szczecin.

− Wysyłałem apele z prośbą o kli-
kanie, a one rozchodziły się po Polsce,
koledzy rozsyłali je do rotarian i do
znajomych spoza Rotary − wyjaśnia

Mirek Lewiński:
− Nie zająłbym pierwszego miejsca,

gdyby nie rotarianie z całej Polski, z któ-
rych tylko nielicznych znam osobiś-
cie. Poczułem w tym momencie siłę ko-
leżeństwa i solidarności rotariańskiej,
której wcześniej chyba nie doceniałem.
Bardzo Wam dziękuję! Przy okazji
chciałbym zachęcić kolegów do żeglo-
wania, w sierpniu, wrześniu i paździer-
niku organizuję rejsy na Ulyssesie po
Wyspach Kanaryjskich. Ahoj!

Kontakt z Mirkiem: http://ulysses.com.pl

Lewiński. – Moja pozycja zaczęła iść
znacząco w górę. Rotary to 1800 osób,
na pewno nie wszyscy wzięli udział
w zabawie, na pewno nie wszyscy w ogó-
le dostali wiadomości z prośbą o głoso-
wanie, ale nawet jeśli tych osób było kil-
kaset, to i tak wystarczyło, by wywin-
dować mnie mocno w górę.

Zażarta walka na kliknięcia trwała
do samego końca. 19 kwietnia rejs
Ulyssesem wygrał z afrykańskim ma-
luchem przewagą zaledwie trzech pro-
cent głosów (czyli zadecydowało ok.
1500 kliknięć).
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Kaczki na Krznie
RC Biała Podlaska organizuje w czerwcu Rotariański Wyścig Gumowych Kaczek na rzece Krznie.
Podobne wyścigi odbywają się na świecie, w tym w kilku miastach Polski. W Białej Podla-
skiej będzie to pierwsze takie wydarzenie. Organizatorzy liczą, że stanie się tradycyjnym miej-
skim początkiem lata. Cel jest oczywiście charytatywny.

800żółtych kaczuszek już
czeka na nabywców.
Minimalna cena to

20 zł, ale można też zapłacić więcej –
kaczki są formalnie zarejestrowane jako
cegiełki.

– Liczymy, że sprzedamy je przed
rozpoczęciem wyścigu – mówi Janusz
Matusiak, członek klubu, jeden z or-
ganizatorów imprezy. – Jeśli nie, to
będziemy dynamicznie reagować na
sytuację, czyli prawdopodobnie usta-
wimy stoisko w dniu wyścigu.

Każda kaczka ma naklejkę z nume-
rem. Organizatorzy zbiorą je do pojem-
ników i na dany znak wysypią do wody,
kaczki popłyną z prądem kilkaset met-
rów w dół rzeki, aż do mety, gdzie zo-
staną odłowione. Nagrody trafią do rąk
właścicieli dwóch kaczek – tej, która do-
płynie jako pierwsza, oraz tej, która do-
płynie jako ostatnia. Będą to vouchery

stępem zespołu muzycznego, grillem,
zabawami dla dzieci. Za całość zebra-
nej kwoty członkowie klubu ufundują
letnie kolonie dla grupy dzieci z jednej
z miejscowych szkół podstawowych,
we współpracy z programem Można
Inaczej.

na dwuosobowy romantyczny weekend
w hotelu Holiday Inn Warszawa Józe-
fów.Wśród pozostałych uczestników roz-
losowane zostaną pomniejsze nagrody.

W parku, obok miejsca zawodów,
zorganizowany zostanie piknik z ty-
powymi plenerowymi atrakcjami: wy-
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Wysyłka DHL: 20,- zł

→ CZŁONKOWSKIE → FUNKCYJNE → ROTARACT→ FUNKCYJNE Z CYRKONIĄ

∅∅ 7 mm 

∅∅ 10 mm 

∅∅ 15 mm 

∅∅ 7 mm 20,- zł  

∅∅ 9 mm 18,- zł

∅∅ 11 mm 16,- zł

∅∅ 13 mm 12,- zł

3300,,-- zzłł 1166,,-- zzłł3355,,-- zzłł
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EEMA 2017 jest nasza

Na świecie konferencji oficerów
wymiany młodzieżowej odby-
wa się kilka. Nasza (EEMA)

obejmuje swoim zasięgiem Europę,
Basen Morza Śródziemnego i Afrykę.
Spotkania odbywają się co roku, na
ogół w Europie.

Podczas ostatniej konferencji (2014 r.)
w Oslo, ogłoszono, że kolejnym kra-
jem po Turcji i Finlandii, który otrzy-
mał przywilej zorganizowania EEMA
u siebie, została Polska – wydarzenie od-
będzie się we wrześniu 2017 r. W ten
sposób doceniono działalność Komi-
tetu Wymiany Młodzieżowej naszego
dystryktu w części polskiej. Otrzyma-
liśmy też dyplom za najszybciej roz-
wijający się kraj, jeśli chodzi o wzrost
przyjmowanych i wysyłanych studen-
tów wymiany.

EEMA jest bardzo popularna w gro-
nie oficerów zajmujących się wymianą
młodzieży. Wynika to z tego, że to w Eu-
ropie znajduje się liczna grupa krajów
prowadzących bardzo aktywną wymia-
nę z resztą świata. Do grupy tej należą
Niemcy, Francuzi, Belgowie, Finowie,
Włosi, Hiszpanie oraz Polacy. Ta ak-
tywność Europejczyków powoduje, że

cyjno-hotelowy spełnia wszystkie wy-
mogi związane z potrzebami przy orga-
nizacji imprez typu EEMA. Może przy-
jąć odpowiednią liczbę uczestników
konferencji i jest równy standardem in-
nym obiektom, w których podobne kon-
ferencje odbywają się na świecie. Man-
kamentem tej lokalizacji jest natomiast
spora odległość od centrum stolicy.

Cieszymy się, że realizacja EEMA
w naszym kraju nabiera rozpędu. Szko-
da jedynie, że organizowane pod pat-
ronatem RI spotkania są dla rotarian
z krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej po prostu drogie, co ogranicza nasz
udział jedynie do skromnych delega-
cji. W tej kwestii Rotary czeka na swo-
jego Franciszka.

1 kwietnia, przed konsultacjami z pre-
zydentem EEMA, odbyło inauguracyj-
ne spotkanie grupy osób, która będzie
tworzyła polski komitet organizacyj-
ny EEMA 2017. Więcej o składzie tej
grupy, podziale ról i przyjętym planie
działania napiszę w kolejnym numerze
„Rotarianina”.

Tadeusz Płuziński, PDG,
przewodniczący komitetu

organizacyjnego EEMA 2017

na EEMA przyjeżdżają chętnie ofice-
rowie wymiany z innych części świa-
ta, licząc na zawarcie kontaktów właś-
nie z krajami Europy.

Szczególnie aktywni w tych zabie-
gach są Brazylijczycy, Meksykanie, ko-
leżanki i koledzy z Tajwanu i Korei
Południowej.

Na początku kwietnia do Warszawy
przyjechał Luciano Di Martino, prezy-
dent EEMA na lata 2014-2016, z któ-
rym omawialiśmy sprawy organizacji
prestiżowej konferencji.

Pierwsza decyzja dotyczyła miasta,
w którym wydarzenie się odbędzie. Wy-
typowaliśmy Warszawę, ze względu na
jej najlepsze połączenia komunikacyj-
ne ze światem. Zgodziliśmy się z suge-
stią Luciano, że przy organizacji tak du-
żych imprez dogodny dojazd jest dla
uczestników bardzo ważny.

Więcej namysłu zajął nam wybór
miejsca obrad. Zwycięsko z ostrej ry-
walizacji wyszło otwarte pod koniec
ubiegłego roku Warszawskie Centrum
Konferencyjne (WCC) wraz z przyna-
leżnym do niego Hotelem Hilton, no-
szące nazwę Double Tree. Ten nowo
oddany do użytku kompleks konferen-

Krzysztof Kopy-
ciński, guberna-
tor nominat
i przewodniczą-
cy KWM oraz
prezydent EEMA
2014–2016
Luciano
Di Martino



27 lutego ruszył pierwszy ukraiński e-klub. Jego prezyden-
tem czarterowym jest Mykoła Stebljanko, wydawca ukra-
ińskiego magazynu „Rotarijec”, a klubem sponsorującym
RC Kijów. Rotarianie spotykają się online we wtorki o godz.
20.00 czasu moskiewskiego.

Podczas uroczystości czarterowej – na żywo – kartę wrę-
czył gubernator Aleks Kożenkin. Udało się wśród gości
zebrać środki na realizację pierwszego projektu e-klubu.
Będzie to utworzenie interaktywnych zajęć dla uczniów, pod-
czas których dzieci będą się uczyć projektowania graficznego,
grafiki komputerowej i nowoczesnych technologii.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.rotaryeclubukraine.org.

Klub zorganizował konkurs dla młodych ludzi. Chce przez nie-
go wyłonić osoby najbardziej twórcze i aktywne społecznie, a na-
stępnie pomóc im w realizacji ich projektów.
Zaczęło się od bezpłatnych szkoleń z zakresu PR, finansowa-
nia, współpracy z urzędami itp.

− Chcieliśmy połączyć aktywną i świadomą młodzież regionu
Czerkasy i dać jej praktyczną wiedzę, która pomoże przełożyć
dobre pomysły na realne projekty – tłumaczy koordynator
konkursu Daria Mirosznichenko.

Następnie młodzi ludzie musieli przedstawić swój wniosek
na projekt w zakresie następujących obszarów:
� Poprawa przestrzeni publicznej
� Promocja zdrowego stylu życia
� Świadomość ekologiczna
� Zwiększenie aktywności społecznej

Jury złożone z rotarian i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych oraz urzędników wybrało zwycięzców. Każdy z wy-
branych projektów ma być zrealizowany do sierpnia 2015 r.

Pierwsze miejsce zajął projekt „Festiwal Sportu, Zdrowia i Fit-
ness”. Zakłada on różne działania edukacyjne i imprezy rek-
reacyjne.

RC CZERKASY

WYCHOWUJE AKTYWNĄ MŁODZIEŻ

Już po raz trzeci odbyła się w Bukowelu rotariańska im-
preza narciarska, skierowana zarówno do doświadczo-
nych zawodników, jak i początkujących z całej Ukrai-
ny. Początkujący uczyli się podstaw jazdy na nartach,
a starzy wyjadacze sprawdzali swoje umiejętności na sto-
kach o różnym stopniu trudności. Na koniec zorgani-
zowano zawody − w osobnych kategoriach startowały
kobiety, mężczyźni i dzieci.
Zwycięzcy otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe płyty ze zdjęciami. Bardzo udanymi, bo
pogoda dopisała fantastycznie.

ZAWODY NARCIARSKIE O PUCHAR
GUBERNATORA

UKRAINA MA SWÓJ PIERWSZY E-KLUB

Drugi projekt ma na celu remont sceny letniej znaj-
dującej się w parku w Czerkasach, trzeci wycieczkę po
regionie, podczas której uczestnicy będą wykonywać
społecznie różne prace.

Autorzy zwycięskich siedmiu projektów przyjadą do
Polski na wymianę GSE.

– Chcemy przekazać im doświadczenie z podobnymi
projektami w Polsce – tłumaczy Daria Mirosznichenko.
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O tym, jak prawo i filozofia podążają za technologiami IT,
rozmawiano na seminarium RC Wrocław zorganizowanym
27 kwietnia w Data Techno Park (DTP) – niedawno otwar-
tym i obecnie największym w Europie środkowej medycznym
centrum przetwarzania danych.

– Biznes, szczególnie cyfrowy, jest jak galopujący koń,
a prawo jak koza, która próbuje go dogonić – powiedział
prof. Karol Kliczka, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
w wystąpieniu o wolności, swobodzie i bezpieczeństwie działal-
ności gospodarczej. Myśl tę rozwinął moderujący seminarium

szef redakcji biznesowej TVN 24 Rafał Wojda, przyrównując
dzisiejsze prawo do żółwia wlokącego się daleko za IT.

W obronie prawa stanął kryminolog prof. Maciej Szostak.
– Jesteśmy dopiero na początku rewolucji technologicznej i nie
wiemy, co ona przyniesie dla naszego rozumienia i postrze-
gania świata – powiedział. – Czy za sto lat dzisiejsze proble-
my wywoływane przez rozwój technologii IT, np. kwestie bez-
pieczeństwa i prywatności, będą jeszcze aktualne?

Dr Przemysław Ligęza, wiceprezes Urzędu Dozoru Tech-
nicznego w Warszawie mówił o barierach budowy społeczeń-
stwa informatycznego w Polsce, a Marek Girek, prezes Data
Techno Park o bezpieczeństwie informacji w praktyce.

Następnie wszyscy uczestnicy seminarium zwiedzili strzeżone
wnętrza serwerowni centrum przetwarzania danych.

W podsumowaniu seminarium odbyła się dyskusja pane-
lowa moderowana przez filozofa prof. Karola Bala z RC
Wrocław i członka Rady Nadzorczej DTP, z udziałem prof.
Tomasza Szapiro, rektora Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie, prof. Mariana Nogi, prezydenta RC Wrocław i byłego
członka Rady Polityki Pieniężnej oraz pana Marka Girka.

W seminarium uczestniczyło sześćdziesięciu wrocławskich
rotarian i przyjaciół Data Techno Park, wybitnych przed-
stawicieli różnych zawodów ze świata nauki, administracji
i biznesu.

Henryk Koczan

RC WROCŁAW

FILOZOFIA I PRAWO W CYBERPRZESTRZENI
DATA TECHNO PARK

Klub zaprasza na swoje Rotariańskie Czwartki Jazzowe.
Najbliższy odbędzie się 11 czerwca. W restauracji Florian,
stałym miejscu spotkań klubu, wystąpi z autorskim pro-
gramem Marek Majewski, śpiewający poeta i satyryk, fe-
lietonista i szantymen.

RC Warszawa Belweder organizuje koncerty w każdy
pierwszy czwartek miesiąca już od roku, z coraz lepszą frek-
wencją. Wstęp kosztuje 20 zł. Dochód zasila fundusze na
bieżące projekty charytatywne.

– Oferujemy dobrą muzykę, we Florianie jest świetna kuch-
nia i wygodne siedziska. Traktujemy to jako zaproszenie do
poznania nas, każdy z gości może z nami niezobowiązująco
porozmawiać, niezależnie od tego, czy jest w Rotary czy nie
– zaznacza Joanna Kapkowska, pomysłodawczyni koncertów.

RC WARSZAWA BELWEDER

TO JUŻ ROK Z CZWARTKAMI JAZZOWYMI

Od dwóch lat RC Szczecin Center współtworzy stowarzy-
szenie Sztuka Tak. Stowarzyszenie, do którego należą też
szczecińscy artyści uczy charytatywnie muzyki i fotogra-
fii dzieci ze szkoły podstawowej ze Stołczyna, biedniej-
szej dzielnicy Szczecina. Członkowie RC Szczecin Center
zebrali pieniądze na instrumenty – kilka gitar, skrzypce
i keyboard.

16 kwietnia odbył się koncert zorganizowany przez RC
Szczecin Center, podczas którego trójka podopiecznych
stowarzyszenia zaprezentowała swoje umiejętności zdo-
byte przez rok nauki.

- Będzie można usłyszeć m.in. ośmioletnią Weronikę, któ-
ra niedawno wygrała konkurs szczecińskiej szkoły muzycz-
nej I stopnia – mówiła dla Radia Szczecin, Katarzyna Kra-
kowiak, prezes Sztuka Tak. - Od samego początku Rotary
nas wspiera, zbiera dla nas pieniądze, pomaga nam. Ufun-
dowało lekcje, dojazdy. Dzięki nim zakupiliśmy skrzypce
i gitarę, na których teraz grają Weronika i Patryk.

RC SZCZECIN CENTER

KONCERT PODOPIECZNYCH SZTUKA TAK

WYDARZENIA

46|

Zwiedzanie potężnej serwerowni Data Techno Park

fo
t.

Ja
nu

sz
Kl

in
ow

sk
i



22 kwietnia we Wrocławiu gościła 35-osobowa grupa ro-
tarian reprezentująca 12 klubów dystryktu 1870 w za-
chodnich Niemczech. Pobyt we Wrocławiu był częścią ich
kilkudniowej wizyty na Dolnym Śląsku. Z tej okazji zor-
ganizowano w budynku Starej Giełdy spotkanie z wrocław-
skimi klubami Rotary.

RC WROCŁAW CENTRUM/RC WROCŁAW/RC WROCŁAW PANORAMA

SPOTKANIE Z NIEMIECKIMI ROTARIANAMI

10 lutego w siedzibie klubu odbyło się
spotkanie z gubernatorem Aleksem Ko-
żenkinem oraz przedstawicielami oko-
licznych klubów: RC Bydgoszcz, RC
Bydgoszcz Brda, RC Grudziądz, RC To-
ruń, RC Młyniec Drugi, RC Inow-
rocław. Gości przywitał prezydent RC
Inowrocław, Marek Majchrzak. Krótko
przedstawiono działalność klubów,
bieżące sprawy ich i dystryktu. Następ-
nie głos zabrał gubernator Kożenkin,
który odpowiadał na zadawane pyta-
nia. Po uroczystej kolacji gospodarze
zaserwowali wszystkim niespodziankę
– był nią występ zespołu Rotary Band
składającego się z rotarian z RC Ino-
wrocław.

7 kwietnia, dzięki staraniom członka
klubu, Stanisława Barańskiego, RC
Inowrocław zaprosił na spotkanie Ry-
szarda, Brejzę – prezydenta miasta oraz
Tadeusza Majewskiego – starostę po-
wiatu. Goście opowiedzieli o kierun-

RC INOWROCŁAW

SPOTKANIA Z POMYSŁEM

WYDARZENIA

Podczas uroczystej kolacji wrocławscy rotarianie opowie-
dzieli o historii powstania klubów w wolnej Polsce oraz o swo-
ich aktywnościach klubowych.

Ogromny podziw wzbudził nasz grant w Jaszkotlu (wybu-
dowaliśmy od podstaw nowy budynek na terenie Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci) oraz… „Rotarianin”, któ-
rego skromna ilość rozeszła się w kilka sekund. Odbyła się też tra-
dycyjna wymiana proporczyków i drobnych upominków.

Niemieccy goście opowiedzieli nam o swoich związkach
z Wrocławiem nie tylko w kontekście rotariańskim. Niektó-
rzy z nich mają na Dolnym Śląsku swoje rodzinne korzenie,
z ogromnym podziwem i wzruszeniem wypowiadali się o wszyst-
kim, co tu teraz zobaczyli.

Przy tej okazji RC Wrocław Centrum zaprezentował pro-
gram przygotowanego grantu pomocy humanitarnej dla Ukrai-
ny, dedykowanego osobom cierpiącym na wojenny stres po-
urazowy.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem niemieckich
gości, którzy zadeklarowali aktywną pomoc. Będzie to świet-
na okazja do zacieśniania międzynarodowej współpracy rota-
riańskiej i krzewienia idei Paula Harrisa.

Andrzej Just, RC Wrocław Centrum

kach rozwoju miasta, gminy i powiatu
w perspektywie najbliższych inwestycji
związanych z dotacjami unijnymi, a tak-
że przedstawili możliwości inwestycyj-
ne planowanych projektów. Rotarianie

podjęli temat z punktu widzenia przed-
siębiorców i mieszkańców. Na koniec
obie strony zadeklarowały chęć ponow-
nego spotkania i wszyscy stanęli do
wspólnego zdjęcia.
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Przyjechali z różnych miast Polski. Jed-
ni z ciekawości po raz pierwszy, inni po
raz piąty, bo wierni są tej imprezie od sa-
mego początku.

Ogólnopolskie Spotkanie Zbyszków,
bo o nim mowa, to pomysł miejskiego
radnego, rotarianina Zbigniewa Jurkow-
skiego, członka RC Lublin Centrum.
Opowiada, że zainspirowała go postać
imiennika z „Krzyżaków”, Zbyszka z Bog-
dańca. Ogólnopolskie imieniny Zbysz-
ków w Lublinie gromadzą z roku na rok
coraz większe grono uczestników –
Zbyszków i od dwóch lat także Krystyn.

Każdego roku imprezie przewodzi in-
ny dobrze znany solenizant. W tym ro-
ku obowiązki te przyjął popularny pia-
nista, kompozytor i archiwista Zbigniew
Rymarz. W programie wieczoru były cie-
kawe opowieści solenizantów o swoich
pasjach, była także muzyka, śpiewy i tań-
ce, zajadano się tortem z cukierni „Zby-
szek”. Tradycyjnie biletem wstępu na

RC LUBLIN CENTRUM

ZBYSZKOWIE OPANOWALI LUBLIN!

21 kwietnia wręczono stypendia przy-
znane przez klub zdolnym uczniom oraz
sportowcom z Inowrocławia. Większość

wyróżnień, decyzją rotarian, przypadła
szkołom o profilu technicznym. Czeki
przekazywali prezydent Marek Majchrzak

RC INOWROCŁAW

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

WYDARZENIA

Pomysłodawca imprezy, Zbyszek Jurkowski, od Krystyn otrzymał królewską koronę

zjazd były słodycze, które trafiły następ-
nie do podopiecznych jednego z lubel-
skich domów dziecka.

Zbyszek (!) Miazga
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wraz z prezydentem elektem Januszem
Niewiadomskim. Wyróżnieni ucznio-
wie podziękowali za pomoc finansową
oraz opowiedzieli o swoich dokonaniach
szkolnych i pozaszkolnych. Także człon-
kowie klubu starali się przybliżyć młodym
idee rotariańskie. Na spotkaniu obecni
byli również dyrektorzy szkół, z których
rekrutowali się nagrodzeni uczniowie.

Stypendyści:
� Weronika Fajga z Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 5 (dyrektor Da-
nuta Paluszak)

� Łukasz Sołtysiak z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 (dyrektor Gra-
żyna Kadłubowska)

� Dawid Szachnowski z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 (dyrektor
Mariusz Ciesielski)

� Julia Oczachowska, tenisistka Towa-
rzystwa Tenisowego ,,Goplania”

(red.)

Organizatorzy, za pośrednictwem „Rotariani-
na”, do udziału w przyszłorocznym spotkaniu
Zbyszków w Lublinie zapraszają wszystkich
rotarian noszących to imię, z całej Polski.
Kontakt: iinnffoo@@hheellddeenntteecchh..ccoomm..ppll





Marek Seredyn z RC Wrocław Panorama otrzymał nie-
dawno Medal of Merit – wyróżnienie przyznane z inicjatywy
wrocławskiego Lions Clubu m2m w uznaniu jego pomocy przy
różnych projektach charytatywnych. 

− Moja żona jest lionką, należy do żeńskiego klubu Wra-
tislavia – tłumaczy Marek Seredyn. – Jesteśmy, zdaje się, jed-
nym z nielicznych „mieszanych” małżeństw w kraju. Nawet
w Niemczech, gdzie często odwiedzam kluby Rotary, mariaż
Rotary−Lions budzi zdziwienie. Wtedy wyjaśniam, że w Pol-
sce nasze organizacje mają tak bliskie kontakty, że ja wręcz
śpię z lionką. Taki żart zawsze rozładowuje atmosferę. Byliś-
my wspólnie z żoną także na konwencji Rotary International.
Ale działa to również w drugą stronę, żona zaprasza mnie na
imprezy swojej organizacji. W efekcie w ciągu minionych lat
wielokrotnie uczestniczyłem w ich projektach. 

Aby uhonorować takie porozumienie ponad podziałami,
wrocławscy Lionsi przyznali Markowi swoje wyróżnienie. 

− Przez wiele lat kluby Rotary i Lions konkurowały ze sobą
– zaznacza Marek. – Teraz coraz bardziej zaczynamy ze sobą
współpracować. W końcu nie jesteśmy od tego, żeby rywali-
zować, ale by robić coś dla innych, a jeśli połączymy siły, mamy

większe szanse na sukces. Dlatego marzy mi się jeden wielki
projekt, w który włączyłyby się różne wrocławskie organiza-
cje charytatywne. Mam już pewien pomysł, ale za wcześnie
na razie, by się nim chwalić…

RC WROCŁAW PANORAMA

LIONI NAGRADZAJĄ ROTARIANINA

Klub zaangażował się
we wsparcie rehabili -
tacji i udziału dzie ci
w zawodach Olimpiad
Specjalnych. Zbiera na
wyposażenie sali inte-
gra cji sensorycznej oraz
zapewnienie zawodni-
kom strojów sporto-
wych i sprzętu niezbęd-
nego do treningów. 

Zbiórka pieniędzy odbywa się inaczej niż
zazwyczaj. Zamiast kilku dużych darczyńców,
klub stara się przyciągnąć wielu drobnych. 

– Namawiamy do ustawienia zlecenia sta -
łego na małą kwotę – mówi Michał Jarmoł -
kowicz z RC Olsztyn Varmia. – To może być
5 zł, tak jak głosi hasło akcji, ale równie
dobrze 2 zł albo 10 zł. Jeśli znajdzie się od-
powiednio liczne grono życzliwych, uda się
uzbierać znaczącą sumę. Na razie zlecenia
stałe ustawili sobie członkowie klubu i spo-
ro naszych znajomych. 

RC WARSZAWA-JÓZEFÓW 

I TURNIEJ KRĘGLARSKI IM. BOGDANA MACKIEWICZA 

Niestety, nie wszystko nam się udało…
Dokładnie rok temu odszedł od nas serdeczny przyjaciel i wspaniały rota -
rianin, past prezydent naszego klubu i były DICO dystryktu, Bogdan Mac-
kiewicz. Wszyscy rotarianie korzystają dzisiaj z platformy internetowej „ro-
tarianie.pl”, którą stworzył właśnie Boguś. Pamiętamy też ogólno polskie spot-
kania integracyjne, których był pomysłodawcą. Wraz z jego odejściem coś się
skończyło, ale nie pamięć o tym wspaniałym człowieku. Postanowiliśmy
organizować coroczne turnieje kręglarskie jego imienia. Pierwszy, ograni-
czony do klubów warszawskich, odbył się w poniedzia łek 23 stycznia. Sta-
wiło się 16 zawodników, w tym żona i dzieci naszego Przyjaciela. Prezydent
Marcin Gosiewski, przyjaciel rodziny Mackiewiczów i wspólnik Bogusia,
zakupił imponujący puchar, o który toczyła się… Zapewne wszyscy czeka-
cie na frazę „…zacięta walka o każdy punkt”. Otóż nie! Turniej, który zor-
ganizowaliśmy, był spotkaniem przyjaciół, więc rywa lizacja była bardziej
o serwowaną pizzę niż punkty. Niemniej wyłonili śmy zwycięzcę. Niestety
został nim nasz kolega klubowy Wojtek Lejwoda. Piszę NIESTETY, po-
nieważ w kuluarach ustaliliśmy, że pięknie przegramy ten puchar. Szkoda,
że Wojtek spóźnił się i nie usłyszał naszej tajnej narady technicznej. Właś-
nie jego wygrana w turnieju byłą tą jedyną rzeczą, która nam się nie udała.

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Wasza obecność wiele dla nas zna-
czyła! Już teraz zapraszamy na kolejny turniej w lutym 2016 roku. Będzie
to jednocześnie turniej w 25. rocznicę istnienia Rotary Warszawa-Józefów.
Zarówno puchar prezydenta, jak i pizza będą jeszcze bardziej godne po -
żądania. Robert Tondera

Marek Seredyn i Ireneusz Maj – założyciel Lions Clubu m2m 

RC OLSZTYN VARMIA 

USTAW ZLECENIE NA PIĄTAKA 

WYDARZENIA
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SSttaallii  wwssppóółłpprraaccoowwnniiccyy
M. Jerzy Korczyński
Waldemar Piasecki

KKoorreekkttaa
Zofia Bronicka−Wyrwas

SSkk³³aadd  ii  ³³aammaanniiee
Anna Białek, Michał Bykowski

FFoottooeeddyycciiaa  ii  ddeessiiggnn
Anna Mazur, Agata Zdziarska

RReepprroo  ii  ddrruukk
Techgraf, Łańcut

AAddrreess  rreeddaakkccjjii
Byków, ul. Przemysłowa 1
55-095 Mirków
tel. 071 783 24 41
faks 071 794 49 53
redakcja@rotarianin.pl

RReeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnyy  
Janusz Klinowski

ZZaassttêêppccaa  rreeddaakkttoorraa  
nnaacczzeellnneeggoo
Piotr Pajdowski 

Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1 
55-095 Mirków

PPrreezzeess  zzaarrzz¹¹dduu
Maciej K. Mazur
DDyyrreekkttoorr  aarrttyyssttyycczznnaa
Beata Tomczak

RReeddaakkttoorr  pprroowwaaddzząąccaa
Katarzyna Wachowiak 
redakcja@rotarianin.pl 

RRaaddaa  DDoorraaddcczzaa
Aleksiej Kożenkin, DG – przewodniczący rady
Janusz Klinowski – redaktor naczelny
Maciej K. Mazur – wydawca
Andrzej Ludek, PDG – przewodniczący komitetu PR
Janusz Potępa, PDG
Alojzy Leszek Gzella, PDG
Pavlo Kashkadamov, PDG
Barbara Pawlisz, DGE
Krzysztof Kopyciński, DGN

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i reda-
gowa nia nadsyłanych tekstów oraz niepublikowa-
nia niezamówionych tekstów publicystycznych.

Jako jeden z nielicznych w naszym dystrykcie posiadacz od-
znaczenia Service Above Self, najwyższego odznaczenia naszej
organizacji jakie rotarianin może otrzymać indywidualnie
za wybitne zasługi w pracy rotariańskiej. Doceniony również
przez władze państwa. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej przyznał
mu Złoty Krzyż Zasługi.

(oprac. AL) 

3 maja 2015 r. odszedł od nas 
Ryszard Kaszuba-Krzepicki,
członek założyciel RC Gdańsk-Sopot-Gdynia, prezydent
klubu 1997/1998, pierwszy gubernator dystryktu
składającego się z Białorusi, Polski i Ukrainy (2000/2001),
zasłużony dla rozwoju Rotary w Polsce. 
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Piszcie pocztą elektroniczną na adres:
redakcja@rotarianin.pl

lub kierujcie do nas tradycyjną korespondencję:
Redakcja „Rotarianina“
ul. Przemysłowa 1, Byków
55-095 MIRKÓW

Wasze opinie będą dla nas bardzo 
cenne. Obiecujemy, że nie zlekceważymy
żadnej wypowiedzi.

Gorąco zachęcamy Was do wzięcia
udziału w dyskusji nad tym, w jakim
kierunku powinno rozwijać się nasze
czasopismo. Chcielibyśmy, aby było ono 
dla Was źródłem inspiracji i ciekawych
wiadomości ze świata Rotary.

Zastanówcie się, jakich oczekujecie
materiałów,  tematyki, szaty graficznej,
objętości, jakości edytorskiej i podzielcie
się z nami swoimi przemyśleniami.

Z wyrazami szacunku
redakcja „Rotarianina” 



KONWENCJA 
ROTARY INTERNATIONAL

SAO PAULO
BRAZYLIA
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