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Podstawowe miejsce spotkań klubu – Hotel RadissonSAS, 

pl. Rodła 8 w Szczecinie. 

Termin spotkań – każda środa o godzinie 18.00

Chronologia wydarzeń: 

1.  04.07.2008 r. Tradycyjnie w trakcie rejsu promem „Polo-

nia” do Ystad następuje przekazanie władzy prezydenckiej 

w naszym klubie . Prezydenturę przejmuję od Miroslawa 

Moroza. Jak zwykle była przednia impreza. 

2.  09.07.2008 r. Inauguracyjne spotkanie klubowe odbyło się 

w „Valentino Ristorante”. W trakcie uroczystej kolacji omó-

wiłem cele do zrealizowania w rozpoczynającym się roku 

rotariańskim. 

3.  16.07.2008 r. Spotkanie klubowe w Radissonie. Przedstawi-

łem skład zarządu i został uchwalony budżet. 

4.  19.07.2008 r. Rejs zabytkowym lodołamaczem „Kuna” w górę 

Odry. Rodzinne spotkanie rotarian z naszego klubu. Pogoda  

dop sała. Podziwialiśmy piękne krajobrazy przy dobrym 

grillu i zimnym piwie. Rejs się odbył z inspiracji Wojciecha 

Czyżewskiego. Pomysł do powielania w przyszłości.

5.  23.07.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Jako Guest Speaker 

wystąpił nasz kolega klubowy Krzysztof Dokowski, między 

innymi importer wina. Przedstawił sporo wiadomości o 

winach burgundzkich. 

6.  30.07.2008 r. Spotkanie w Radissonie, Omawialiśmy spra-

wy organizacyjne klubu. Zatwierdziliśmy nową wysokość 

składki członkowskiej obowiązującej od 01.09.08 r.

7.  06.08.2008 r. Spotkanie wyjściowe zorganizowane przez Marka 

Niedbała. Zwiedzaliśmy ciekawe podziemia Szczecina.

8.  13.08.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Gośćmi spotkania 

byli : Marek Łuczak, koordynator d/s kradzieży obiek-

tów zabytkowych w Wydziale Kryminalnym KW Policji 

w Szczecinie, Fundacja Razem Bezpieczniej oraz Małgorza-

ta Gwiazdowska, konserwator miejski UM Szczecin.

9.  22.08.2008 r. Spotkanie wyjazdowe za miedzę, do Neu 

Grambow. Kolacja z okazji imienin naszego Oficera Roz-

rywkowego.

10.  27.08.2008 r. Tym razem miejscem spotkania był „Klubik” 

przy ul. Kuśnierskiej 13. Pożegnaliśmy kończące się wakacje  

i zbieraliśmy fundusze dla powodzian na Ukrainie i składki 

na Rotary Fundation.

11.  03.09.2008 r. Spotkanie w Radissonie.  

12.  10.09.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Odwiedziła nas dr 

Elżbieta Petriczko, pediatra, przedstawiła projekt finanso-

wania wyjazdu ubogich dzieci do Paryża, w celu terapeu-

tycznym. Kilku kolegów podjęło deklarację sfinansowa-

nia projektu z funduszy prywatnych w wysokości 7.000 zł 

(M. Moroz, A.Rybkiewicz, C. Figurski, W.Dominiczak, R. 

Cybulski, R. Lipka i ja).

13.  15.09.2008 r. Spotkanie z Prezydentem Szczecina Piotrem 

Krzystkiem w Urzędzie Miejskim. Duża frekwencja. Cieka-

we spotkanie poruszające wiele problemów naszego miasta. 

14.  17.09.2008 r. Spotkanie  na kortach SKT w trakcie turnie-

ju tenisowego ATP „Pekao Open”. Gościem spotkania była 

nasza znana tenisistka Magda Grzybowska.

15.  26.09.2008 r. Spotkanie klubowe w Stobnie. Gospodarzem 

spotkania był nasz kolega Mirosław Moroz.
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16. 1 01.10.2008 r. Spotkanie w restauracji „Dąbska 7 dem” na ul. 

Dąbskiej 7 w Klęskowie. Omówiliśmy sprawy zaproszenia na  

15- lecie Rotaractu, konferencję RF w Kazimierzu Dolnym 

i  przygotowania do wizyty naszych przyjaciół z Rotary 

Club Witten.

17.  08.10.2008 r. Spotkanie w Książnicy Pomorskiej. Alpiniści 

ze Szczecina i Gorzowa przedstawiali zdjęcia ze swojej 

ostatniej ekspedycji do Nepalu. 

18.  17-19.10.2008 r. Wizyta rotarian z RC Witten. W progra-

mie wspólna kolacja w restauracji „U Wyszaka” . W sobotę 

zwiedzanie Szczecina, koncert organowy w katedrze Św.

Jakuba, kawa i ciacho u proboszcza Kazieczki, wycieczka 

po porcie na pokładzie statku. Zakończenie dnia w Domu 

Kultury Polsko-Niemieckiej w Kamieńcu u profesora Ma-

rona. W niedzielę zwiedzanie podziemi Szczecina i kwiatki 

pożegnalne. Poza licznymi prezentami dostaliśmy czek na 

3ooo,- euro na dofinansowanie nauki dzieci w Mostach, 

a przy okazji proboszcz otrzymał 500 euro na potrzeby 

kościoła. Ustawiliśmy bardzo wysoko poprzeczkę kolegom 

z Witten.

19.  22.10.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Jeszcze nie 

ochłonęliśmy po weekendzie a tu już następne spotkanie. 

Kto to wymyślił takie tempo!? Ale zawsze miło się spotkać 

i na bieżąco coś skomentować. Tym razem gościem spotka-

nia był ks. Grzegorz Jankowski z parafii Św.Krzyża, który 

chciał nam podziękować za coroczne wsparcie finansowe. 

Dokładany się do kolonii letnich dla dzieci z ubogich ro-

dzin, którymi opiekuje się parafia. Ksiądz pokazał kilka 

zdjęć z pielgrzymki szlakiem św. Ottona.

20.  29.10.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Na specjalne zaprosze-

nie zawitał do nas kolega rotarianin z  Torunia, Wojtek Śmigiel.  

Z ramienia Dystryktu 2230 zajmuje się problematyką wy-

miany młodzieżowej. 

21.  05.11.2008 r. Spotkanie  w Radissonie. Nie mam notatek 

z tego dnia…

22.  12.11.2008 r. Spotkanie w Radissonie. Guest Speaker, 

Wojciech Czyżewski, przybliżył nam tematy organiza-

cji Instytutu Zony RI w Warszawie oraz Konferencji RI 

w  Birmingham. Zatwierdziliśmy kandydaturę Zbigniewa 

Kasperskiego na prezydenta elekta. 

23.  19.11.2008 r. Piękne spotkanie w siedzibie firmy „Intero-

ceanmetal” zorganizowane przez naszego bardzo uczonego 

kolegę profesora Ryszarda Kotlińskiego. 

24.  26.11.2008 r. Spotkanie klubowe u przyjaciół w drukarni 

„Rex Druk”. Gospodarzami spotkania byli właściciele za-

kładu, Remigiusz Kowalski i Roman Kowalewski. Ozdobą 

spotkania byli złoci medaliści olimpijscy „Kolba” i „ Kądzio”, 

czyli Marek Kolbowicz i Konrad Wasilewski. Chłopcy zor-

ganizowali wspaniały wieczór. Jest co wspominać!

25.  03.12.2008 r. Obiad klubowy w Radissonie. Dużo spraw 

organizacyjnych związanych ze zbliżającymi się świętami. 

Zbiórka żywności dla dzieci – pacjentów hospicjum. Orga-

nizacja wigilii klubowej. Organizacja spotkania mikołajko-

wego w Mostach.

26.  05.12.2008 r. Spotkanie mikołajkowe w Domu Dziec-

ka w  Mostach k/Goleniowa. Jak co roku, z rotaria-

ninami z  RC Ueckermünde-Pasewalk w okresie 

przedświątecznym wspólnie zawozimy prezenty dla dzie-

ci w Mostach. Uczestniczą w tym spotkaniu władze mia-

sta Goleniów. W rewanżu dzieci przygotowują występy 

artystyczne. Jak zwykle, była bardzo miła atmosfera.  

W naszym imieniu spotkania organizuje Roman 

Rogoziński.

27.  10.12.2008 r. Spotykamy się u naszego chorego kolegi, Fran-

ciszka Kowalskiego. Franek to spotkanie bardzo przeżywa. 

My też byliśmy bardzo wzruszeni. Brakuje nam Franka na 

spotkaniach.

28.  17.12.2008 r. Wigilia Rotariańska w Sali Vivaldi w Radis-

sonie. Jak co roku młodzież zbiera fundusze w zamian za 

co daje wino. W ten sposób poprawia budżet Rotaractu. 

Było nas prawie 100 osób. Nasz klub z rodzinami, koledzy 

i koleżanki z RCS Center. Kolendy wigilijne grał nam duet 

jazzowy. W trakcie wigilii przyjęliśmy w nasze grono rota-

rian Krzysztofa Dokowskiego. 

29.  07.01.2009 r. Noworoczne spotkanie w Radissonie. Przy 

lampce szampana koledzy z klubu witali Nowy Rok. 

30.  14.01.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Gościem spotka-

nia był pan Kazimierz Trzeciak ze Stowarzyszenia do 
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Walki z Kalectwem.

31.  21.01.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Obchody przyjęcia 

do Grona Mędrców Romana Rogozińskiego. Nasz Król 

Złoty skończył 60 lat. 

32.  28.01.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Omawialiśmy przy-

gotowania do koncertu charytatywnego, planowanego na 

20.02.2009 roku w Teatrze Polskim.

33.  3.02.2009 r. Zwiedzanie zabytkowych piwnic „Polmosu” 

szczecińskiego.

34.  18.02.2009 r. Spotkanie urodzinowe w Radissonie. Roman 

Kowalewski skończył 60 lat. Następny dołączył do Grona 

Mędrców . Były szampany i tort. 

35.  20.02.2009 r. Koncert Aloszy Awdiejewa w Teatrze Polskim. 

Aukcje, bankiet i tańce do rana. Zbieraliśmy pieniądze dla 

ubogich rodzin, których dzieci są objęte opieką hospicyjną 

przy Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci w Szcze-

cinie. 

36.  24.02.2009 r. Śledzik klubowy w piwnicy u Cezarego. 

37.  04.03.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Przed spotkaniem 

odbyło się pierwsze ważenie kolegów klubowych z powo-

du ogłoszenia konkursu na ”FIT CZŁONKA RCS”. Każdy, 

kto w okresie od 04.03.br. do 08.04.br proporcjonalnie 

do swojej wagi ciała najbardziej schudnie, miał otrzymać 

ufundowaną przez Prezydenta RCS nagrodę. 

38.  11.03.2009r. Spotkanie integracyjne z  Rotaractem. 

Uczciliśmy 50- lecie urodzin Tomka Brejdaka i 62. urodziny 

Marka Niedbała. 

39.  18.03.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Gościem spotka-

nia był Maciej Krzeptowski, który opowiadał o wyprawie 

żeglarskiej na Islandię oraz o wystawie żeglarskiej „Boat 

show”. 

40.  25.03.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Gościem spotkania 

był Jacek Pok, właściciel Akademii Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Szczecinie.

41.  08.04.2009 r. Spotkanie klubowe w Komendzie Wojewódz-

kiej Policji w Szczecinie. Gospodarzem spotkania był Nad-

komisarz Grzegorz Sudakow, nadzorujący bezpieczeństwo 

ruchu drogowego w Szczecinie. Zwiedziliśmy centralę mo-

nitoringu Szczecina. 

42.  15.04.2009 r. Spotkanie w Sali Concerto II w Radissonie. 

Gościem spotkania była Aneta Figurska, właścicielka Szko-

ły OpenMind Health&Fitness Idea. Przedstawiła nam spo-

sób na zdrowe ,długie życie. W spotkaniu uczestniczyły 

również nasze żony. 

43.  22.04.2009 r. Spotkanie imieninowe w „Klubiku”. Sponso-

rami byli solenizanci: Marki, Wojtki i Jurki. W spotkaniu 

uczestniczyła młodzież z Rotaractu. 

44.  24-26.04.2009 r. Spotkanie klubowe z rodzinami w Berli-

nie. Zwiedzanie Berlina od strony wody. Piękna wycieczka 

zorganizowana przez rotarian z Berlina, a przede wszyst-

kim Jarosława Wistubę i jego małżonkę. 

45.  29.04.2009 r. Spotkanie klubowe w Radissonie. Gościem 

spotkania był dyrektor szczecińskiego Muzeum Techniki 

i Motoryzacji, pan Stanisław Horoszko. 

46.  06.05.2009 r. Spotkanie w Radissonie. 

47.  16.05.2009 r. Majówka w Strumianach. 

48.  20.05.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Gościem spotkania 

był prof. Stanisław Flejterski. Bardzo ciekawy wykład z eko-

nomii. Sytuacja gospodarcza Polski w związku z wejściem 

naszego kraju do Unii Europejskiej. 

49.  03.06.2009 r. I Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Ro-

tarian w Szczecinie pomiędzy RC Ueckermuende-Pasewalk  

i Rotary Club Szczecin. Swoją obecnością zaszczycił nas 

Konsul Honorowy Niemiec - Bartłomiej Sochański. Spo-

tkanie wygrali zdecydowanie lepsi tenisiści, czyli my(7-2)! 

50.  06.2009 r. Spotkanie w Radissonie. Gościem był pan Piotr 

Gurowski, dyrektor Oddziału Fundacji „Sprawni Inaczej”  

w Kościerzynie.

51.  17.06.2009 r. Spotkanie w „Klubiku” na zaproszenie jubila-

tów: Andrzeja i Sławka. Jako Guest Speaker wystąpiła pani 

Jolanta Chmielewska, dyrektor Oddziału Ariol Bank Szcze-

cinie. 

52.  24.06.2009 r. Radisson. Ostatnie spotkanie klubowe mo-

jej kadencji. Miałem możliwość podziękować kolegom za 

pomoc organizacyjną , ale przede wszystkim sponsorom. 

Pani Mariola Lembas-Sznabel przekazała informację o wy-

korzystaniu zebranych funduszy. Były dyplomy i prezenty 

dla sponsorów. 
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53.  26.06.2009 r. Przekazanie władzy prezydenckiej wszystkich 

klubów szczecińskich w Radissonie. Sprawnie przepro-

wadzona impreza integracyjna środowiska rotariańskiego 

w Szczecinie. Gościem był gubernator Dystryktu 2230.

Zrealizowane projekty charytatywne: 

  1. Dotacja na leczenie Weroniki Maćczak z  Przybiernowa 

– 2.500 zł ; pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci z Domu 

dziecka w Mostach . 

2. Dofinansowanie kolonii letnich dla ubogich dzieci skupio-

nych przy parafii Św. Krzyża w Szczecinie – 2.000 zł. 

3. Wspomożenie działalności świetlicy „Promyczek” 

,zajmującej się dziećmi z rodzin patologicznych - 2.500 zł. 

4. Wspomożenie dla opieki nad młodzieżą utalentowaną z ro-

dzin trudnych zlokalizowanej przy katedrze szczecińskiej 

– 2.000 zł. 

5. Finansowanie nauki języka niemieckiego dla sierot z Domu 

Dziecka w Mostach k/Goleniowa- 10.000 zł. 

6. Pomoc dla ubogich rodzin, których dzieci są objęte opieką 

hospicyjną – 18.500,- zł, przekazane do Zachodniopomor-

skiego  Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie. 

7. Pomoc dla powodzian z Ukrainy - 2.000 zł. 

8. Wpłata na Rotary Foundation 1.500 zł 

9. Pomoc finansowa dla wniosku pani dr Petriczko - 7.000 zł 

(pomoc zrealizowana przez wąskie grono kolegów). 

10. Sfinansowanie w 50% tablicy pamiątkowej zamieszczo-

nej na Islandii, upamiętniającej załogę statku „Witeź II” 

2.500 zł. 

11. Pokrycie kosztów wycieczki dla dzieci z Domu Dziecka 

w Mostach do Stralsundu – 2.500 zł. 

12.  W ramach zbiórki pieniędzy na wspólnym przekazaniu 

władzy,  zebraną kwotę w wysokości  7.655 zł przeznaczyliśmy 

na: 

•	  FUNDACJA ‘POSZUKIWANI-POTRZEBNI OD 

DZIŚ’ - 1500 zł,

•	  Duszpasterstwo Szczecińskie przy Katedrze 

Szczecińskiej St. Młodzieży - 2.500 zł, 

•	  Fundacja „Szczecińska”, dofinansowanie kolonii dla 

dzieci - 3.655 zł.

Założone i osiągnięte cele w mojej prezydenturze - cele cha-

rytatywne w ramach kontynuacji projektów poprzedników,  

jak również oddziaływanie na potrzeby społeczności lokalnej 

na bieżąco.

Moim celem dodatkowym była integracja kolegów w klubie, 

jak również całego środowiska rotariańskiego w Szczecinie. 

Uważam, że klub się zjednoczył. Poszczególni członkowie 

otworzyli się na współpracę i chęć do wspólnie spędzanego cza-

su. Wróciliśmy do celebrowania ważnych jubileuszy kolegów 

klubowych. Czuję większą integrację naszego klubu, co owocuje 

spotkaniami w domach, zakładach pracy. Czuje się otwartość na 

różne propozycje wspólnego spędzania czasu, a w konsekwencji 

projektów charytatywnych. Dużym sukcesem było zorganizo-

wanie wspólnego przekazania władzy w klubach rotariańskich 

Szczecina. Uważam, że takie przekazania władzy powinniśmy 

organizować co 3,4 lata. Pomimo pewnej konkurencji w pro-

jektach i chęci osiągnięcia większego sukcesu marketingowego 

w zakresie projektów charytatywnych mam nadzieję, że co-

raz milej odczuwany chęć wspólnego działania w środowisku 

rotariańskim Szczecina.


