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Koledzy, 

zgodnie z hasłem Prezydenta Rotary International w kadencji 

1998/99 James’a Lacy – „Follow your Rotary dream”, starałem 

się, by każdy z nas znalazł w pracy klubu coś interesującego dla 

siebie.

Sukcesem kadencji było zwiększenie liczby członków klubu 

o 10 nowych kolegów, z tym że utracilismy trzech. Na koniec 

roku klub liczył 41 członków. Dzieki uprzejmości dyrektora 

Hotelu Radisson SAS spotykaliśmy się w reprezentacyjnych sa-

lach recepcyjnych na I piętrze.

W ramach naszej działalności wsparliśmy:

•	 Szpital Kolejowy,

•	  Szpital Dziecięcy (wsparcie zakupu narzędzi chirur-

gicznych do laparoskopu), 

•	  Szpital przy ul. Arkońskiej (współfinansowanie zaku-

pu komputera), 

•	 kolonie letnie dla dzieci z Domu Dziecka w Binowie, 

•	  uruchomienie 16 zestawów komputerowych dostar-

czonych przez RC Ratzeburg.

Działalność klubowa była bardzo intensywna:

•	  przybyło do nas wielu gości rotariańskich, w tym: 

zarząd RC Ueckermünde-Pasewalk, burmistrzem 

Torgelow, p. R.Gottschalk, delegacja RC Ratzeburg 

oraz kilkakrotnie R. Pyritz, nasz honorowy członek, 

delegacja RC Oesterbeck (Holandia) przy okazji przy-

gotowywania matching grant dla Dębna Lubuskiego, 

18-osobowa grupa rotarian z RC Kopenhaga, 5-oso-

bowa grupa GSE z Teksasu D-5890;

•	  wśród kilkunastu prelegentów, tzw. Guest Speakers, 

wyróżnić należy: Wojewodę Szczecińskiego, Burmi-

strza Gryfina, Prezesa Zarządu Portu, V-ce Prezydenta 

Szczecina oraz Z-cę Dowódcy Korpusu NATO;

•	  rozwinęły się wizyty w firmach naszych członków: 

Progel ( L.Zdawski), Powszechny Bank Kredyto- wy 

(P.Frąckowiak), Hotel Radisson SAS (J.Ratjen), Stet-

tak (R.Rogoziński), Commercial Union (T.Stachowski 

i R.Cybulski), VW-Audi – (Z.Łopiński).

•	  z naszych wizyt rotariańskich należałoby wymienić: 

audiencję u Wojewody Szczecińskiego, regaty 

żeglarskie w Ratzeburgu, udział w Konferencji Pre-

zydenta RI w Dreźnie, udział przedstawiciela klubu 

w Komitecie Polska-Francja i wyjazd do Płn. Francji, 

udział w Konferencji Dystryktu w Lublinie, 75-lecie 

RC Bergen (Norwegia);

•	  jako klub „in corpore” zwiedzaliśmy Aquapark „La-

guna” w Gryfinie, Operę i  Operetkę Szczecińską, 

odwiedziliśmy Galerię „Trystero” oraz Książnicę 

Szczecińską.

Imprezy zorganizowane przez RC Szczecin:

•	  I i II Regaty Rotariańskie przy współpracy JK AZS 

(pod patronatem Marszałka Woj. Zachodniopomor-

skiego), 

•	 IV Charytatywny Bal Rotariański, 

•	 Ogólnopolska Konferencja Klubów Rotaract, 

•	 mecz koszykówki RC Szczecin – Lion’s Club Magnolia, 

•	 80. urodziny Ludwika Stasiaka.

Jako podsumowanie:

•	  bardzo dobrze, że prezydentura trwa aż 1 rok, i tyl-

ko 1 rok; - cieszyło mnie, że nowi członkowie klubu 

szybko się zaaklimatyzowali i być może ich nadzwy-

czajna aktywność pobudzi klub do jeszcze większej 

aktywności;

•	  więcej dyskusji o formule naszego klubu świadczy 

o tym, że jest to organizm żywy, rozwijający się, a nie 

skostniały; 

•	  oddając ster Ryszardowi Kotlińskiemu byłem pewien, 

że nasz klub pójdzie w dobrym kierunku.
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