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W roku rotariańskim 2007/2008 miałem przyjemność być prezy-

dentem RC Szczecin. Była to bardzo miła, ale jednocześnie bar-

dzo odpowiedzialna funkcja. W trakcie tego roku rotariańskiego 

odbyliśmy ponad 50 spotkań, gościliśmy w klubie wielu cie-

kawych gości, chociażby Prezydenta m. Szczecina, Marszałka 

Woj. Zachodniopomorskiego czy posła na Sejm Arkadiusza 

Litwińskiego. Nasz kolega Wojciech Czyżewski został wybrany 

na Strefowego Koordynatora Rozwoju Członkostwa w Rotary 

International. W Wigilię Rotariańską przyjęliśmy do klubu no-

wego członka, Krzysztofa Kowalczyka. W sierpniu 2007 roku 

cały klub z zaproszonymi gośćmi uczestniczył w obchodach The 

Tall Ship’s Races. W październiku 2007 r. klub nasz odwiedził  

RC Witten. W grudniu wspólnie z RC Ueckermünde/Pasewalk 

przekazaliśmy odzież i paczki dla Domu Dziecka w Mostach. Tu-

taj także od jesieni 2007 r. klub nasz zorganizował i opłacił naukę 

j. niemieckiego, która trwała 3 lata. W grudniu także wspólnie  

z RC Ratzeburg przekazaliśmy paczki dla Zachodniopomorskiego 

Hospicjum dla Dzieci. Nasza pomoc dla Hospicjum Dziecięcego 

w mijającym roku rotariańskim była bardziej owocna. W grud-

niu przekazaliśmy żywność i chemię gospodarczą o wartości  

ok. 10 000 zł. Główną imprezą charytatywną był jednak kon-

cert z udziałem Gordona Haskella, który odbył się 26.01.2008 

r. Dzięki temu wydarzeniu artystycznemu udało się nam zebrać 

rewelacyjnie wysoką kwotę 81 000 zł. Cały dochód z imprezy 

został przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla Za-

chodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci (zakupiono m.in. 

2 asystory kaszlu, 4 pompy do żywienia, 6 ssaków elektrycznych, 

3 pulsoksymetry, 3 agregaty prądotwórcze, 2 pompy strzykaw-

kowe – infuzyjne i 300 aparatów do pomp do żywienia).

Wiele dzieci dzięki zakupionemu przez nas sprzętowi jest 

w dużym stopniu chronionych przed zapaleniem płuc i unika też 

niepotrzebnych dodatkowych pobytów w szpitalach, co nie tyl-

ko zabezpiecza przed kolejnymi problemami medycznymi, ale  

w sposób niezwykle ważny zwiększa poczucie bezpieczeństwa 

dzieci i ich rodzin.

Zorganizowany przez nas koncert z udziałem Gordona Haskella 

był dwudniowym wydarzeniem artystycznym. Główny koncert 

obejrzało ponad 550 osób, wielu fanów mogło uzyskać autograf 

artysty w Empiku, wielu także wysłuchało kameralnego kon-

certu w studiu S1 Polskiego Radia Szczecin. Z tego to koncertu 

została nagrana płyta, która będzie upamiętniała tamto zdarze-

nie; koncert o którym mowa zyskał także uznanie w Dystrykcie. 

Gubernator A. Bahanycz przyznał naszemu klubowi nagrodę  

za najlepiej zorganizowaną imprezę charytatywną w Dystrykcie 

w roku 2007/2008 „Event of The Year”.

Rok zamknęliśmy zakończeniem matching grantu dla szpitala 

w Zdrojach wspólnie z RC Bayreuth – Eremitage, RC Herzog-

tum Lauenburg - Mölln, RC Ueckermünde/Pasewalk. W dniu 

27.06.2008 r. oficjalnie przekazaliśmy respirator i łóżko z szafką 

do intensywnej terapii z wyposażeniem o wartości 24 000 USD.
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