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Przekazanie Prezydentury naszego klubu tradycyjnie już na 

promie m/f Polonia miało bardzo uroczysty i wzniosły charak-

ter. Przejąłem władzę klubu w okresie jego pełnego rozwoju, 

klubu – który ze swoją szeroką działalnością charytatywną 

na stałe wpisał się już w krajobraz naszego regionu. Ponadto 

powierzono mi poprowadzenie klubu po bardzo aktywnych 

i zasłużonych dla ruchu rotariańskiego moich poprzednikach: 

Wojciechu Czyżewskim (późniejszym Gubernatorze naszego 

Dystryktu), Ryszardzie Kotlińskim i Bogdanie Kraśkiewiczu. 

Było to dla mnie duże wyzwanie i jednocześnie wielka 

odpowiedzialność. Choć miałem wiele obaw, wątpliwości i nie-

rzadko trosk, podchodziłem do wszystkich działań z wielkim 

optymizmem i wiarą, że się powiedzie. Deklarowana przez 

wielu kolegów pomoc przekładana na konkretne działania, po-

zwoliła na realizację określonych celów, tworząc jednocześnie 

dobre relacje koleżeńskie i mobilizującą atmosferę w klubie.

Krótkie przypomnienie najważniejszych wydarzeń roku 

rotariańskiego 2001/2002:

1.  Na prośbę Rotary Club Poltawa (Ukraina) podjęcie przez 

nasz klub pomocy w uratowaniu śmiertelnie chorego 

dziecka,

2.  Potwierdzenie przez ROTARY FUNDATION akceptacji 

naszego wniosku na realizację Matching Grant 21420 – za-

kup laparoskopu Firmy OLYMPUS do zabiegów urologii 

dziecięcej z osprzętem video dla Kliniki Dziecięcej Samo-

dzielnego Szpitala Publicznego nr 1 PAM w Szczecinie. 

Wartość ok. 100.000 zł. Oficjalne przekazanie MG nastąpiło 

podczas III Spotkania Komitetu Międzykrajowego Polska 

– Niemcy, marzec’ 2003 w Szczecinie),

3.  Wykonanie dwóch skomplikowanych operacji dziecka Da-

nila Chorolca z Ukrainy (wartość ok. 6.000 $) przez Samo-

dzielny Szpital Publiczny nr 1 PAM w Szczecinie, 

4.  Potwierdzenie przez ROTARY FUNDATION akcepta-

cji wniosku na realizację Matching Grant 21056 – zakup 

mikrobusu dla 9 osób, video kamery, TV, kopiarki i in-

nego sprzętu dla Placówki dla Osób Niepełnosprawnych 

– Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębnie Lubuskim. Wartość 

ok. 100.000 Euro,

5.  Bal charytatywny w Zamku Książąt Pomorskich w Szcze-

cinie – gdzie celem był zakup zbiorów ikonograficznych 

i  kartograficznych. Zebrano ponad 20.000 zł. Zakup na 

aukcji i przekazanie dla Książnicy Pomorskiej bardzo cen-

nych zbiorów ikonograficznych i kartograficznych,

6.  Przyznanie RC Szczecin najwyższego wyróżnienia bibliote-

karzy - ZŁOTEGO EKSLIBRISA przez Książnicę Pomorską 

im St. Staszica w Szczecinie,

7.  RC Szczecin - główny sponsor Czarteru RC Szczecin PO-

MERANIA, 

8.  Przyjęcie 8 osobowej Grupy GSE z Australii,

9.  Ścisła współpraca z Klubem Pasewalk/Ueckermeunde, któ-

ra zaowocowała 

•	  przekazaniem 60 łóżek dla szpitali w Stargardzie, Gry-

finie i Szpitala Kolejowego w Szczecinie,

•	 przekazaniem odzieży dla Domu Dziecka w Binowie,

•	  ufundowaniem rocznych stypendiów dla dwóch pol-

skich studentów studiujących na Technische Univer-

sität w Berlinie,

•	  zainicjowaniem i zorganizowaniem wraz z Urzędem 

Marszałkowskim spotkania służb ratownictwa przy-

granicznego, w którym wzięło udział 30 uczestników 

z Niemiec i Polski,

•	  licznymi spotkaniami między klubami o cha-

rakterze roboczym i wzajemnym uczestnictwie 

w uroczystościach klubowych,
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10.  Stały kontakt naszego klubu z Domem Dziecka w Binowie, 

organizacja dla dzieci wycieczek, imprez itp. – duży wkład 

pracy Rotaract’u,

11.  Wizyty w Klubach Rotary: Pasewalk/Ueckermuende, Neu-

brandenburg, Ratzeburg, Schwedt, Inowrocław, Gorzów 

Wlkp. Kazimierz n/Wisłą, Łódz, Poznań, Warszawa,

12.  Organizacja regat rotariańskich na jeziorze Dąbie i współ-

praca z Klubem Żeglarskim AZS Szczecin,

13.  Podjęcie przez nasz klub deklaracji organizacji III Spotka-

nia Międzykrajowego Polska – Niemcy w październiku 

2002. (odbyło się w dniach 28-30. marca 2003 w Szczeci-

nie).

Przekazując prezydenturę naszego klubu swojemu następcy 

Ryszardowi Cybulskiemu poczułem ulgę, że podjęte nie za-

wsze łatwe zadania udało się zrealizować. Ale jednocześnie 

uświadomiłem sobie, jak wielką satysfakcję daje działanie  

na rzecz potrzebujących, szczególnie pomoc często bezradnym 

dzieciom. Dziękuję wszystkim, że dane mi było tę wielką radość 

przeżyć.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne działania w RC Szczecin 

w okresie rotariańskim 2001/2002 umocniły trwałe już tradycję 

krzewienia idei rotariańskiej w naszym regionie.

Korzystając z okazji chciałbym w tym miejscu szczególnie 

podziękować przyjaciołom z Niemiec - Rotarianom Dietricho-

wi Lehmann i Ralf ’owi Gotschalk z RC Ueckermunde/Pase-

walk, oraz Richardowi Pyritz z RC Ratzeburg.

Chciałbym podziękować wszystkim kolegom i przyjaciołom 

z naszego klubu, a w szczególności: Wojtkowi Czyżewskiemu - 

ówczesnemu oficerowi Dystryktu - za wsparcie i ogólną pomoc. 

Mirkowi Morozowi za wręcz wzorową współpracę i koordynację 

działań z Rotaract Szczecin, Romkowi Kowalewskiemu i Rem-

kowi Kowalskiemu za ogromne zaangażowanie we wszystkie 

działania klubu, za szczególnie oddaną i bezinteresowną po-

moc.


