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Wspomnienia..., wspomnienia

Szczególne dni, w których nie potrafię i nawet nie chcę oderwać 

się od symboli. Zarówno w minionym jak i obecnym stuleciu 

rytm naszego społecznego życia przerywany jest biciem dzwo-

nu Zygmunta. Każde ze zdarzeń - „znaki czasu” potwierdzają, 

że liczą się wartości. One wyznaczają sens naszego życia, działań 

i przekształceń dla dobra wspólnego. Dlatego jestem w Rotary 

International, bo wartości, które wyznajemy służą innym.

Powszechnie wszyscy uznajemy, że ludzkość dokonała ogrom-

nego postępu w dziedzinie techniki i wiedzy. Lecz wyzwolenie 

człowieka nie nadeszło, a my nie jesteśmy ani wszechmocni ani 

wszechwiedzący. Zawsze, gdy człowiek rozwiązuje jakiś problem 

musi zapłacić za to odpowiednią cenę. Każde nasze dokonanie 

ma odwrotną stronę medalu; każde zwycięstwo nad naturą wy-

wołuje kolejne napięcia w środowisku, każdy krok w stronę do-

brobytu pociąga za sobą następne cierpienia i często za każdy 

zdobyty skrawek wolności płacimy wysoką cenę. W naszej 

człowieczej naturze zawsze znajduje się miejsce dla szczęścia  

i nieszczęscia, dobra i zła, mądrości i szaleństwa.

Pamiętajmy jednak, że „prawdziwym schronieniem dla czło-

wieka jest drugi człowiek”. W przekonaniu, że nadrzędnym 

zadaniem Rotary jest pełnienie służebnej roli wobec ludzi 

i  środowisk wymagających wsparcia i pomocy niezmiennie 

uznajemy za niezwykle ważne podejmowanie ukierunkowa-

nych, skutecznych działań pomocy potrzebującym, szcze-

gólnie dzieciom i młodzieży. Wyrazem tego była między in-

nymi opieka nad Domem Dziecka w Binowie oraz realizacja 

międzynarodowego „matching grantu nr. 12983” na rzecz 

szpitala dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie, przy 

współudziale klubów Rotary z Francji, Wielkiej Brytanii, Nie-

miec, Belgii i RC Szczecin. 

Tworzymy wielką rodzinę Rotariańską, która niezmiennie, kon-

sekwentnie i wiarygodnie, w przyjaznej atmosferze współdzia-

łania zbliża do siebie ludzi wszystkich ras, wyznań religijnych 

i poglądów politycznych. Idea funkcji służebnej Rotary wyraża 

sie postawą aktywnego zachowania zmierzającą między innymi 

do propagowania zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli  

i pokoju poprzez światową wspólnotę osób połączonych ide-

ałem służby. Stąd też, niezwykle ważnym wydarzeniem, o wy-

miarze historycznym, była Konferencja i Zgromadzenie 2000 

RI D-2230, które stworzyły fundament działania Rotarian 

z Białorusi, Polski i Ukrainy, w nowych granicach geograficz-

nych, kulturowych i państwowych.

O treści funkcji służebnej przesądzają uniwersalne wartości, 

a między innymi: prawda, szacunek dla godności ludzkiej  

i odpowiedzialność za zobowiązania. Dlatego w swoim działa-

niu przywiązujemy tak wielką wagę do przyjaźni i propagowa-

nia pozytywnych wzorców etycznych i zawodowych. Wyrazem 

tego było odbywające się, w dniach 11-13.04.2000 w Poznaniu  

i Gnieźnie, II Spotkanie Polska-Niemcy, przebiegające pod 

hasłem: „1000 lat Stosunków Polsko-Niemieckich”, w którym 

wzieło udział około 150 uczestników z Polski oraz około 110 

z Niemiec, wliczając w to ogólną grupę około 30 przedstawicieli 

„Rotar Act” z obydwu krajów. W trakcie obrad odczytano li-

sty, skierowane do uczestników tego spotkania przez Prezyden-

ta Rzeczypospolitej A. Kwaśniewskiego i Prezydenta Niemiec 

J. Rau’a, w których podkreślono znaczenie i rangę tego wyda-

rzenia.

W ramach współpracy międzynarodowej aktywność naszego 

klubu przejawiała sie w ramach „Group Study Exchange” oraz 

w spotkaniach międzyklubowych: RC Frederiksberg Dania, RC 

Kristiansand i S-Patri Szwecja, RC Neubrandenburg i Schwarin 

Niemcy, RC Bergen Norwegia, z Rotarianami z USA, a także 

w licznych wizytach członków naszego klubu w kwaterze NATO  

w Szczecinie, Urzędzie Marszałkowskim czy Klubie LIONS 

w Szczecinie i spotkaniach z licznymi znamienitymi gośćmi za-
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praszanymi do naszego klubu.

Przyjazd do naszego klubu 19.04.2000 Gubernatora Dystryktu 

Profesora Eugeniusza Piontka wniósł nowe treści w organizację 

pracy klubowej.

Ważne miejsce w naszej działalności zajmowała pomoc i wspar-

cie stypendialne dla młodzieży w ramach „scholarship...” 

i współpraca z Rotaract Szczecin.


