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Чиста вода дітям
стор.7
Ротарійці Львова та Копенгагена подарували
школіінтернату сучасну установку
для очищення води

20 років розвитку
ПОСЛАННЯ
ГУБЕРНАТОРА
Дорогі друзі Ротарійці з Украї
ни і Білорусі!
Кілька тижнів тому я предста
вив до відома своє комюніке, де по
інформував про зміни на посадах
Асистентів Губернатора в Україні
та зміни в областях, з якими ці Аси
стенти будуть співпрацювати.
Як я відзначив у комюніке,
дуже добре йде робота і розвиток
Ротарі на Західній Україні. Хочу
побажати колезі Ярославові Му
зичку продовження цієї вдалої
смуги успіхів. Зміні піддалися ак
центи стосовно Києва і околиць.
Місцеперебування Асистента по
вернулося до столиці. Бажаю Га
лині Кузьмич наснаги у ще більш
динамічному розвитку Ротарі в
Києві та його околиці. Колезі
Віктору Пасічнику дякую за
плідну співпрацю і сподіваюсь,
що йому вдасться оживити Клуб
у Луцьку.
Дуже великі надії пов’язую з
потужним Клубом у Полтаві. Існу
ють обґрунтовані очікування, що
РК Полтава, стане центром руху
Ротарі у своєму регіоні. Для цьо
го є всі передумови. Особливо по
зитивно належить оцінити тут
співпрацю Ротарійців з місцевою
владою області. На території, по
в’язаній з Полтавою, діє РК Луб
ни – невеликий Клуб, який тим
не менш реалізує дуже цікавий
проект. Потрібно докласти всіх
зусиль, щоб підсилити новими Ро
тарійцями цей заслужений Клуб.
Мій найближчий візит до Слов’
янська має бути ще одним імпуль
сом до подальшого зростання ак
тивності, реалізації нових задумів
і розвитку членства. Навесні я
хочу відвідати Крим, а також За
поріжжя.
Вітаю і до зустрічі.
Тадеуш Плузіньскі,
Губернатор Дистрикту 2230

Ротарі в цифрах
В Україні та Білорусі нараховується:
¤ 45 Ротарі Клубів
¤ 820 Ротарійців
¤ 11 Ротаракт Клубів
¤ 135 ротарактівців
¤ 4 Інтеракт Клуби
¤ 50 Інтерактівців
Дані наведено станом
на 05.01.2009
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Тренер Дистрикту 2230 Павло Кашкадамов — модератор семінару

6 8 грудня у Відні відбулася Євро
пейська конференція за участю Прези
дента РІ Д.К.Лі, присвячена 20 літтю роз
витку Ротарі в Центральній та Східній
Європі.
У Конференції взяли участь понад 600
Ротарійців та супроводжуючих осіб з 31
держави з Азії, Америки, Африки, Євро
пи та Великобританії. Центральна та
Східна Європа були представлені деле
гаціями з Австрії (156 осіб), Німеччини
(81 особа), Хорватії (53 особи), Румунії
(34 особи), України (25 осіб), Словенії (19
осіб), Сербії (17 осіб), Молдавії (10 осіб),
Польщі (8 осіб) та ще 50 особами з 8
інших країн.
Польщу представляли 6 Ротарійців з РК
Варшава Ситі, Вроцлав, Ґдиня, Лодзь,
Свідніца Валбжих, Щецін та 2 супровод
жуючі особи, серед них ДГ Тадеуш
Плузіньскі, ПДГ Войцєх Чіжевскі Реґіо
нальній Координатор РІ з членства, ПДГ
Анджей Людек та ДГН Пьотр Виґнанчук.
Україна була представлена 16 Ротарійцямі
з РК Дніпропетровськ, Київ, Київ Пе
черськ, Київ Центр, Львів, Львів Центр,
Ужгород, Харків, Ялта та 9 супроводжую
чими особами, у тому числі ПДГ Андрієм
Баганичем та ПДГ Павлом Кашкадамовим
Паст Координатором Зони 16 з членства.

На одному з пленарних засідань Кон
ференції з доповіддю про історію, акту
альний стан та перспективи розвитку Ро
тарі в трьох центральноєвропейських
країнах, об’єднаних у Дистрикті 2230 Ро
тарі Інтернешнл, виступив Павло Каш
кадамов.
Павло Кашкадамов був також моде
ратором одного з восьми практичних
семінарів на тему залучення нових
членів Ротарі та створення нових
Клубів. Модераторами іншого такого
семінару стали ще двоє представників
нашого Дистрикту ПДГ Войцєх Чи
жевскі та ПДГ Анджей Людек. Ці два
семінари зібрали рекордну кількість
учасників: 47 осіб з 19 країн у Павла та
38 осіб з 12 країн у Войцєха та Анджея.
Для порівняння: семінар, який проводив
ПДГ Ніко де Боер, зібрав аудиторію
лише з 9 осіб з 5 країн.
На Конференції було розповсюдже
но книгу з матеріалами про розвиток
Ротарі в Центральній та Східній Європі,
де нашому Дистрикту 2230 присвячено
матеріал на 19 сторінках, підготовлений
Сергієм Філіпповим, Анджеєм Людеком
та Павлом Кашкадамовим.
Микола Стеблянко,
РК Сімферополь

Додатковий грант Білла Гейтса
Фонд Білла і Мелінди
Гейтс додатково виділив 255
млн. дол США для Ротарі
Інтернешнл у рамках гло
бальних зусиль щодо вико
рінення поліомієліту. Та
ким чином, загальна сума
коштів, спрямованих Ро
тарі і Гейтсами на бороть
бу з цією хворобою, сягну
ла $ 555 мільйонів.
20 січня після зустрічі з
новими Губернаторами Ди
стриктів чотирьох країн, де
вірус
поліомієліту
є
найбільш поширеним (Афга
ністан, Індія, Нігерія і Паки
стан), Білл Гейтс на Міжна
родній Асамблеї у Сан Дієго
(Каліфорнія, США) оголосив
про новий грант.
«Ротарійці, державні
діячі та медики досягли фе
номенального успіху в бо
ротьбі з поліомієлітом, сьо
годні поліомієліт заторкає
лише невелику кількість
дітей у світі, сказав Гейтс.
Тим не менш, повне вико

Послання
президента РІ

Білл Гейтс виступає на Асамблеї у Сан-Дієго

рінення поліомієліту є
складним завданням і буде
залишатися таким ще про
тягом кількох років. Ротарі
надихнув мене на активну
участь у боротьбі за повне
знищення цієї хвороби ».
Новий грант є одним з
найбільших, будь коли нада
них Фондом Гейтсів, і най

Майбутнє Ротарі
— у твоїх руках
У темі РІ 2009 10 відображено важли
ву роль, яку окремі Ротарі Клуби повинні
відігравати у формуванні майбутнього
Ротарі.
Елект Президент РІ Джон Кенні оп
рилюднив тему наступного Ротарійско
го року – «Майбутнє Ротарі у твоїх
руках». Це він зробив 19 січня 2009 року
під час відкриття пленарного засідання
Міжнародної Асамблеї щорічного на
вчального заходу в Сан Дієго (Каліфор
нія, США) для Губернаторів Елект Дис
триктів.
«Майбутнє Ротарі не формувати
меться в штаб квартирах РІ воно буде
визначатися в кожному окремо взятому
Клубі, сказав Кенні. Адже це справа
кожного з нас, кожного Ротарійця, зро
бити все необхідне для збереження сили
нашої організації».
Джон Кенні підтримав усі починан
ня попередніх Ротарійських лідерів і по
клав відповідальність за їх реалізацію на
кожного Ротарійця.
«Покоління Ротарійців минулого
стоять за нами, і ми відповідальні перед
ними і самими собою за майбутнє Ро
тарі», підкреслив він.

Президент-Елект РІ Джон Кенні
з дружиною Джун

більшим у 104 річній історії
Ротарі. Отримані від Фонду
Гейтс кошти будуть спря
мовані на безпосередню
підтримку заходів з імуні
зації, що проводяться у рам
ках Глобальної ініціативи
щодо викорінення поліомі
єліту, яку здійснюють РІ та
його партнери.

Кірібаті —
нова країна,
що приєдналася
до Ротарійської
родини
11 серпня Генеральний Секретар РІ
Ед Фута від імені Ради Директорів РІ
вручив
Чартер
Ротарі
Клубу
Кірітіматі (Лайн Айлендз, Республіка
Кірібаті). Таким чином, до більш ніж
200 країн та географічних областей на
Ротарійській карті приєдналася ще
одна нація. 23 серпня 35 членів нового
Клубу, а також гості Ротарійці зі Спо
лучених Штатів та Дистрикту 9920,
який охоплює 8 регіонів Південного
Тихого океану, провели своє перше
офіційне засідання. У перший тиждень
існування Клубу Ротарійці Кірітіматі
відвідали школи та лікарні, щоб озна
йомитися з потенційними проектами.
Приєдналися до них також члени Ро
тарі Клубу Коммерс Сіті (Колорадо,
США), які вели в Кірітіматі проекти
Служби Світової Спільноти і активно
брали участь у створенні Ротарі на ост
ровах.
«Ротарі матиме великий і позитивний
вплив на покращення життя людей у
Кірітіматі, сказав Президент Клубу
Рута Уатіоа. Ротарі представляє лідер
ство саме його ми хотіли б розвивати
тут».
Кірібаті складається з 33 островів,
розкиданих в Тихому океані на території
2400 квадратних миль, населення налічує
105 000 осіб. Три основні групи островів
Гілберт, Фенікс і Лайн Айлендз.

Діти повинні навчатися, щоб
уникнути бідності і реалізувати
свої мрії.
Коли ми замислюємося над про
блемою дитячої смертності, якої
можна було б уникнути, стає зро
зумілим, що головне джерело цієї
проблеми бідність.
Понад 1 мільярд людей сьогодні
живе за межею бідності, яку прий
нято визначати як проживання на
1 $ в день, або менше. Таке визна
чення дає Світовий Банк, який у
1993 році визначив межу бідності
в 1,08 $. Ідея полягає в тому, щоб
відобразити купівельну спро
можність: ціни на продукти та то
вари першої необхідності в кожній
країні і здатність громадян плати
ти за них.
Таким чином, понад мільярд
людей щодня стикаються з важли
вим завданням задоволення своїх
фізичних потреб, не маючи гро
шей навіть на купівлю буханця
хліба.
Більшості з нас важко уявити,
на що схоже таке життя. Але мож
на уявити, скільки необхідних ре
чей, які ми звикли вважати буден
ними, для цих людей практично
недосяжні.
Бідність призводить до того,
що такі захворювання, як кір і за
палення легенів стають смертель
ними. Коли не вистачає грошей
навіть на їжу, неможливо оплачу
вати медичну допомогу. А висна
жені діти не здатні протистояти
навіть звичайним дитячим хворо
бам.
У кінцевому підсумку, існує
тільки один вихід зі стану бідності
та хвороби освіта.
Ми, Ротарійці, розуміємо це,
ось чому вода, здоров’я, бороба з
голодом і грамотність є нашими
пріоритетами в цьому році. Щоби
Втілити Мрію в Реальність шляхом
зниження дитячої смертності, ми
повинні сфокусуватися не тільки
на основних потребах дітей у без
печній воді, поживній їжі та ба
зовій медичній допомозі, але та
кож і на їх потребі в освіті, яка
підніме не лише їх, але й майбутні
покоління, з бідності.
Президент РІ
Донг Керн Лі
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Новий рік
у стилі Диско

Наприкінці грудня львівська
Ротарійська сім’я відсвяткувала
корпоративний Новий рік у стилі
Диско 70 х років. Музична про
грама, підготовлена відомим
львівським шоуменом Ігорем Мо
сесовим, навіяла більшості Ро
тарійців спогади про роки юності.
Президент РК Львів Ратуша
Маркіян Дрібнюк відкрив вечір
ку новорічним привітанням. Аси
стент Губернатора Ярослав Му
зичко передав вітання від Губер
натора Тадеуша Плузіньскі. До
поздоровлень Ротарійців при
єднався минулорічний перемо
жець конкурсу «Шанс» Павло
Табаков, який виконав кілька
пісень зі свого репертуару.
Не забули Ротарійці і про
добрі справи. Усі присутні взяли
участь у благодійному аукціоні.
Серед лотів були книжка про Во
лодимира Івасюка, компакт диски
зі світовими хітами 70 х років.
Гарячі торги викликали фотоаль
бом «Львівські Ротарійці»
Ю.Фургали і картина «Ротарі
очима дитини» випускниці дитя
чої художньої школи Софії
Сулій. Загалом було зібрано по
над 2000 грн., які будуть спрямо
вані на допомогу дітям Львівсько
го притулку.
А за краще відображення в чо
ловічому і жіночому одязі стилю
Диско 70 х було вручено спе
ціальні призи.
Юрій Малюк,
РК Львів-Ратуша

Рука допомоги
рівненських Ротарійців
Ротарі Клуб Рівне долучився до
благодійного проекту «Наші діти»,
організованого Асоціацією батьків
дітей з особливими потребами. Ме
тою проекту є збір коштів для при
дбання спеціального обладнання та
меблів для Центру ранньої педагогіч
ної реабілітації та соціальної адап
тації дітей з особливими потребами
«Пагiнець». До Міжнародного дня
інвалідів члени Клубу за підтримки
спонсорів подарували шафу купе,
необхідну для зберігання спецінвен
таря та іграшок.
«Приємно усвідомлювати, на
скільки необхідною та важливою є
благодійна акція «Наші діти», адже
навіть невелика допомога кожного
це вагомий внесок у добру справу в
ім’я дітей», сказав Президент РК
Рівне Едуард Франковський.
Лариса Наливайко,
РК Рівне
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Висока мета Дня Подяки
27 листопада відбула
ся цікава і неординарна
подія в Києві, де зібрало
ся понад 80 осіб для
відзначення американсь
кого традиційного свята
Дня Подяки.
Це свято було задума
но не лише для того, щоб
зібрати гарну компанію і
скуштувати традиційні
святкові страви амери
канського Дня Подяки, але
і для збору коштів потер
пілим від повені на Буко
вині влітку 2008 го.
«Минулого року один з
Ротарійців підкинув нам
ідею організувати малень
ку традиційну вечерю для
американців, які живуть у
столиці та з різних причин
не поїхали до США на День
Подяки, розповідає Пре
зидент РК Київ Мульти
нешнл Василь Павловсь
кий. – А цього року ми
вирішили зробити це свя
то більш масштабним і

цікавим для всіх українсь
ких Ротарійців, тому ство
рили оргкомітет з підготов
ки до свята».
При вході гостей при
вітали добровольці в кос
тюмах аборигенів, а члени
Ротаракт Клубу
Київ
Центр допомагали розміс
титися в залі.
Ротарійці Лариса Па
щин і Василь Павловський
урочисто відкрили вечір,
розповівши про історію
Дня Подяки в Америці. А
закінчили вони словами
аборигенської молитви до
вечері.

У всіх присутніх була
можливість не лише спро
бувати запеченого індика
з традиційною начинкою,
але й смачних пирогів з яб
луками та гарбузом, спече
них Ротарійцями Романом
Савицьким, Дейвідом Уай
том і командою добро
вольців.
Під час свята гості взя
ли участь у лотереї, виру
чені від неї кошти в розмірі
1000 доларів було відправ
лено постраждалим від по
вені.
Василь Павловський,
РК Київ-Мультинешнл

Запорізький бал
в ім’я життя дітей
Проведення благодійного новорічно
го балу в Запоріжжі стало вже тради
цією. Три роки тому ініціатором і орга
нізатором цього казкового заходу став
фонд «Патріот Запоріжжя» і вже дру
гий рік поспіль цю ідею активно підтри
мує Ротарі Клуб Запоріжжя.
Крім хвилюючої музики у виконанні
малого складу Запорізького симфоніч
ного оркестру під керуванням В’ячесла
ва Реді, захоплюючих вальсових вихорів
та приємного спілкування в рамках балу
було проведено благодійний аукціон,
метою якого став збір коштів на прид

Асія Ахат – гість запорізького балу

бання дихальних апаратів ІВЛ для ново
народжених і дітей Bear Cup. Це медич
не обладнання є реальним шансом на по
рятунок дітей, що народилися з недостат
ньою вагою, раніше відведеного терміну
або мають певну патологію розвитку. У
Запоріжжі внаслідок погіршення з кож
ним роком екологічної ситуації пробле
ма виходжування важких дітей стає все
більш актуальною, тому придбання та
кого медичного комплексу є необхідною
умовою порятунку життя хворих дітей.
На вечорі були присутні перші осо
би Запоріжжя та області, Ротарійці і Ро
тарактівці із Запоріжжя, Дніпропет
ровська та Ялти, а також Асія Ахат, Олег
Скрипка і Катя Осадча, які до того ж
надали свої лоти для аукціону. Серед
лотів були також книга і статуетка від
Леоніда Кучми, фотороботи від Олени
Франчук, боксерські рукавиці від
братів Кличків, картина від Юлії
Півень, книга від Леоніда Парфьонова і
картина дитини інваліда Аліни Пре
стінської.
У результаті проведення благодійно
го аукціону було зібрано 400 000 грн., які
було спрямовано на купівлю трьох ди
хальних апаратів.
Валентина Ємельянова,
РТК Запоріжжя

Благодійності
забагато не буває
Оскільки святкування но
ворічних урочистостей у
світі починається саме з дня
Святого Миколая, який при
носить дітям чобіток із пода
рунками, мета щорічного
святкового Ротарійського
аукціону в Сімферополі збір
коштів для надання допомоги
соціально
незахищеним
дітям. Цього року до Дня Свя
того Миколая приурочив
свою акцію зі збору пода
рунків для дітей сиріт і Рота
ракт Клуб м. Сімферополя.
Але про все за порядком.
Почнемо з аукціону, на який
завітали не тільки сімферо

Ялинка для збору подарунків для дітей
інтернату

польські Ротарійці та їх друзі,
але й Ротарієць з Греції Гри
горій Міхалакі, народний ар
тист України Валерій Карпов,
бізнес еліта кримської сто
лиці.
В аукціоні лотами були
предмети, надані самими Ро
тарійцями, а також роботи,
зроблені юними талантами з
Сімферопольської спеціаль
ної школи інтернату № 1. За
галом було виставлено понад
сорок лотів, серед яких кни
ги, картини, сувеніри з
різних країн світу, медаль з
Тестом чотирьох запитань
Ротарі.
Найдорожчим лотом аук
ціону став триптих з грецьким
краєвидом він пішов за 950
гривень, а найбільш оригі
нальними, мабуть, дві цесар
ки, привезені Сергієм Павли
ченком, і «оголошення» Ірини
Плоткіної про послуги водія
протягом дня. До речі, послу
ги сімферопольської Ротарій
ки були оцінені більш ніж у
300 грн.
Загалом було зібрано
близько 10 тисяч гривень. Ре
ципієнтами аукціону стали
Республіканське товариство
інвалідів, Сімферопольська
спеціальна школа інтернат №
1, ініціативна група, що зби
рає кошти для придбання ме

Цесарки – найбільш оригінальний лот сімферопольського аукціону

дичних апаратів інфузоматів
у відділення онкогематології
Дитячої клінічної лікарні,
сімферопольська багатодітна
родина Галини Гудвіль, части
на коштів була направлена на
лікування дитини, хворої на
лейкоз.
Закриваючи захід, Прези
дент сімферопольського Ро
тарі Клубу та незмінний ле
цитатор доброго Ротарійсь
кого аукціону Михайло Бе
зуглий подякував усім учас
никам і згадав відомі слова
Льва Толстого: «Добро, яке ти
робиш від серця, ти робиш
завжди для себе».
У той час, як Ротарійці
підраховували виручені на
аукціоні кошти, Ротарактівці
сортували та пакували іграш
ки, канцтовари та солодощі,

РОТАРІЙСЬКИЙ БАЛ «ВЕСНЯНА ЯЛТА»
Благодійний бал унікальне явище су
часного життя, данина віковим традиці
ям. Ще з часів Київської Русі бла
годійність, меценатство, допомога знедо
леним і незаможним вважалися не
від’ємною частиною життя кожної про
гресивно мислячої людини.
У другій половині XIX століття особ
ливої популярності набули публічні бали
на користь нужденних. Влаштування
подібних свят було ознакою хорошого
тону серед представників вищого това
риства, а участь у благодійних справах
була їх моральним обов’язком.
Традиції благодійності мають давню
історію і в Криму. Крим неповторний,
багатий знаменними місцями, тут бува
ло багато відомих людей. Це місце, яке
завжди приваблювало кращі уми, яке на
дихало уяву поетів, де народжувалися са
мобутні легенди та сказання.
З 24 по 26 квітня 2009 року відбудеть
ся Ротарійський бал «Весняна Ялта», який
стане яскравою і незабутньою подією в
культурному та суспільному житті пер
лини Південного берега Криму красуні
Ялти.
Ротарійський бал «Весняна Ялта» це
чудова можливість не лише провести неза

бутні вечори, долучитися до світу прекрас
ного, зустрітися з друзями, познайомити
ся з цікавими людьми та потенційними парт
нерами по бізнесу, але й зробити посиль
ний внесок у спільну добру справу, про
явити духовність, милосердя і співчуття.
Мета проведення балу об’єднання
членів українських Ротарі Клубів, попу
ляризація руху Ротарі, залучення нових
членів людей, які поділяють ідеали Ро
тарі і зацікавлені в служінні суспільству.
Кошти, зібрані під час балу, будуть
спрямовані на обладнання двох спеціалі
зованих палат в інфекційній лікарні
м. Ялта для дітей, що потрапили у важкі
життєві обставини, а також для оздоров
лення дітей сиріт з міст України на
Південному березі Криму.
У рамках цього заходу відбудеться
офіційна зустріч Ротарі Клубів Дист
рикту 2230, присвячена актуальним пи
танням Ротарійського руху в поточно
му Ротарійському році, перспективам
його розвитку, а також створенню ок
ремого Дистрикту в Україні.
Часи змінюються, змінюємося й ми.
Але традиції, немов зв’язуючі нитки, про
ходять крізь століття, зберігаючи культур
ну спадковість суспільства і нації. Відрод

зібрані в сімферопольських
супермаркетах у ході святко
вої акції. А напередодні Дня
Святого Миколая підростаю
че Ротарійське покоління
організувало у двох місцевих
інтернатах святкування з
піснями, іграми та конкурса
ми, де кожна дитина отрима
ла гостинець від Святого Ми
колая.
Ось так, об’єднавшись у
черговий раз для допомоги
знедоленим, Ротарі й Рота
ракт Клуби Сімферополя до
помогли Святому Миколаю
порадувати багатьох сімфе
ропольських діточок, які, хоч
їх життя й не розпещує, все
одно продовжують вірити в
диво.
Анастасія Сачко,
РТК Сімферополь

ження старих добрих традицій і зароджен
ня нових найважливіші умови для загаль
ного добробуту та процвітання.
Ми висловлюємо надію на те, що Ро
тарійський бал в Ялті стане щорічною,
доброю та яскравою традицією!
До участі запрошуються всі, хто поді
ляє ідею допомоги дітям, усі, кому ця ідея
близька, усі, хто народжений для служін
ня суспільству понад особисті інтереси!
Просимо Вас підтримати нашу ініціа
тиву і розглянути можливість свого
особистого внеску в нашу спільну спра
ву, надавши допомогу в підготовці до
балу:
• запрошенні VIP гостей;
• запрошенні представників регіональ
них та національних ЗМІ;
• залученні спонсорів;
• наданні лотів для Благодійного аукціо
ну.
Організатори:
Ротарі Клуб Ялта, Ротаракт Клуб Ялта
Контактна інформація:
Чуєва Ольга, РТК Ялта
Тел.: 8 (0654) 32 76 22, 8 068 466 83 42
E mail: yalta.charityball@gmail.com,
charityball@mail.ru
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Знайомтеся:
РК Київ9Центр

Підняти слабкого 9 мало,
потрібно ще потім
його підтримати.
В. Шекспір

РК Київ Центр у цьому році буде
святкувати своє 10 річчя. За цей час Клуб
оновився, переживши нелегкі часи, і ак
тивно працює над зміцненням іміджу Ро
тарійського руху в Києві та Україні, над
реалізацією важливих для громади про
ектів, над популяризацією ідеї Ротарі і
залученням нових членів.
Почалося все в 1999 році з поставки
рентген обладнання Siemens для дитячої
лікарні м. Києва за підтримки РК
Heidelberg schloss (Німеччина). Потім у
рамках програми РК Франкофонія в Ук
раїну надходила масштабна гуманітарна
допомога з Франції. Отримані одяг та
іграшки передавалися дітям сиротам, у
дитячі будинки, школи інтернати, дітям
з малозабезпечених багатодітних сімей,
бібліотекам 110 українських шкіл, уні
верситетів, інститутів, мовних центрів,
у яких викладається французька мова.
У 2003 році Клуб спільно з РК
Muclodors Wadkraiburg (Німеччина), РК
Сrepeil (Франція) та РК Binasco (Італія)
надав гомогенізатор та інше медичне
обладнання дитячій поліклініці для по
ліпшення якості забору та обробки
аналізів. Це дало можливість обстежити
18 000 маленьких пацієнтів, які постраж
дали внаслідок Чорнобильської катаст
рофи. А разом з РК Escort (Англія)
київські Ротарійці допомогли забезпечи
ти обладнанням та меблями п’ять київсь
ких сімейних будинків для дітей сиріт та
дітей, позбавлених батьківської опіки.
У рамках виконання Ротарійського
проекту «Діабетична ступня» за
підтримки Ротарі Клубу міста Нортгем
птон (Великобританія) у 2004 році було
проведено тренінг для медсестер фель
дшерсько акушерських пунктів з 25
районів Житомирської області. Лікарі
з Великобританії протягом трьох днів
навчали медиків виявляти на ранній
стадії ураження стопи в результаті зах
ворювання на діабет і надавати кваліфі
ковану допомогу.
У 2005 році Клубом за підтримки РК
Senlis (Франція) було закуплено і пере

Ротарійці РК Київ Центр разом з Генеральним Секретарем РІ Едом Футою
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дано комп’ютери, сканери, принтери та
ксерокси для коледжу в Чернігівській
області.
У цьому ж році київські Ротарійці
спільно з РК Клісорпс (Великобританія)
передали Київській міській клінічній ту
беркульозній лікарні імунологічний на
півавтоматичний аналізатор і витяжну
шафу для клініко діагностичної лабора
торії.
У 2007 році РК Київ Центр подарував
Скибінецькій школі садку (Київська об
ласть) необхідну техніку та обладнання.
Також Клубом засновано важливий
Чорнобильський проект, метою якого є
забезпечення необхідним обладнанням
онкологічної лікарні Києва. Цей проект
підтримали Клуби Pirmasens (Німеччи
на), Saverne (Франція), Northampton (Ве
ликобританія).
У вересні 2008 року РК Київ Центр
продовжив роботу над спільним проек
том, який стосується Київської міської
туберкульозної лікарні. Тоді було закуп
лено необхідне обладнання на суму 15 000
євро, що дає можливість оперативно
лікувати маленьких пацієнтів.
Завдяки спільним зусиллям Клубів
Київ Центр і Genk (Бельгія) було закуп
лено та передано регіональній лікарні
Чернігова запчастини до апарату магні
то резонансної томографії на суму по
над 50 000 доларів США.
Не залишилися осторонь члени РК
Київ Центр і під час біди, яка сколихну
ла всю країну, повені на Прикарпатті.
Ротарійці оперативно зібрали кошти і
перерахували їх на рахунок Тернопільсь
кого штабу МНС.
Київські Ротарійці пишаються тим,
що найголовніший капітал їх Клубу це
його члени. Це творчі, небайдужі, тала
новиті люди, для яких близькі слова пер
сидського поета і письменника Мусліхід
діна Сааді: «Якщо ти байдужий до страж
дань інших, ти не заслуговуєш називати
ся людиною».
Тамара Недобор,
РК Київ-Центр

Установка обладнання у Київській міській туберкульозній лікарні.

Чиста вода дітям
Місто Сколе у Львівській
області невеликий адмініст
ративний центр віддаленого
гірського карпатського райо
ну, що знаходиться за 110 кіло
метрів від Львова. Сколівщи
ну вважають депресивним ре
гіоном з низьким рівнем роз
витку промисловості, соціаль
но побутової сфери та інфра
структури. Але є в цьому Бо
гом забутому місці Сколівсь
ка школа інтернат, що розмі
стилася в мальовничому замку
XVII ст., перебудованому в па
лац, оточений прекрасним пар
ком зі столітніми деревами.
Понад три роки тому Ротарі
Клуб Львів узяв шефство над
цим інтернатом.
У школі інтернаті навча
ються понад чотириста дітей,
близько восьмидесяти з яких
сироти та напівсироти. Ро
тарійці забезпечують інтер

натівців теплими речами і взут
тям, до Дня Св. Миколая дару
ють шкільне приладдя та соло
дощі. А два роки тому народи
лася ідея спільного проекту з
РК Фредеріксберг (Данія) «Чис
та вода». Проблема водопоста
чання стоїть гостро в усьому
регіоні, але вихованці Сколівсь
кої школи інтернату вживали
воду, що біжить з гір водого
ном, який був побудований ав
стрійцем бароном Гределем ще
в 1905 році і пережив дві світові
війни. Однак після частих кар
патських повеней колектори
сторічної давнини практично
вийшли з ладу, багато води вит
ікало, не потрапляючи в труби,
а та, що потрапляла, була заб
руднена піском та іншими дом
ішками і не завжди була при
датна для пиття та приготуван
ня їжі.
Тому Ротарійці Львова та

Президент РК Львів Юрій Самура урочисто відкриває установку для очіщення води.

Копенгагена подарували Ско
лівським дітям сучасну уста
новку для очищення води з ре
зервуаром на 5000 літрів. Цієї
кількості води вистачає для
приготування їжі дітям всієї
школи. До того ж на кожному
поверсі діти мають цілодобо

Сімферополь вибирає чисту воду!
Генеральна Асамблея ООН проголо
сила період 2005 2015 років Міжнарод
ним десятиріччям дій «Вода для життя»,
адже брак чистої води відчувають понад
1 млрд. людей. Ротарійці всього світу,
розуміючи, що 80% інфекційних захво
рювань передаються через воду, зроби
ли свою програму «Чиста вода» пріори
тетною.
Сімферополь, на жаль, не може по
хвалитися надійністю і безпекою питної
води через проблеми з ремонтом існую
чих потужностей, через недостатні за
ходи щодо підтримання систем водопос
тачання. Але особливо потребу в систе
мах водоочищення відчу
вають дитячі та медичні
установи міста.
Ротарі Клуб Сімфе
рополь отримав грант на
реалізацію
проекту
«Чиста вода» в сумі по
над 21 тис. доларів.
Більшу частину коштів
спрямовано на придбан
ня та встановлення апа
ратів для Навчально
реабілітаційного центру
для дітей з обмеженими
можливостями «Надія»,
з яким сімферопольські
Перевірка системи
Ротарійці співпрацю

ють уже багато років. Окрім цього,
водоочисними системами забезпечені
2 а міська дитяча клінічна лікарня, Рес
публіканська дитяча клінічна лікарня,
а також Сімферопольський пологовий
будинок № 1.
«Ми позбавлені можливості обирати
повітря, яким ми дихаємо, але у нас є
можливість вибрати воду, яку ми п’ємо,
сказав Президент РК Сімферополь Ми
хайло Безуглий. Тому ми хочемо, щоб
діти пили тільки чисту воду!».

водоочищення
у Сімферопольському пологовому будинку № 1.

Анастасія Сачко,
РТК Сімферополь

вий доступ до питної води.
Але на цьому Ротарійці не
збираються зупинятися. Вони
продовжують збір коштів для
ремонту старого австрійского
водогону.
Ярослав Музичко,
РК Львів

Ротаракт говорить
СНІДу СТОП!
Українські Ротаракт Клуби
організовують різні проекти та
акції: екологічні та освітні, куль
турні та інформаційні. Але прове
дення заходу, присвяченого Дню
боротьби зі СНІДом, стало тради
цією Ротарактівського руху.
Україна, як і раніше, зали
шається країною з найвищими тем
пами поширення ВІЛ / СНІДу в
Європі. Кожного дня в нашій
країні від СНІДу помирає 8 осіб,
ще 52 особи дізнаються про те, що
вони інфіковані ВІЛ. В основному
це молодь віком від 15 до 30 років.
Статистика вражає. Саме тому
Ротарактівці не сидять, склавши
руки. Черкаськими Ротарактівця
ми 1 грудня було роздано більше
тисячі символічних стрічок руч
ної роботи і більше трьох тисяч
презервативів, а також тематичні
брошури та листівки. Члени РТК
Сімферополь у цей день організу
вали лекцію головного сексопато
лога андролога Міністерства охо
рони здоров’я АРК, кандидата ме
дичних наук Андрія Любарського
в одному з кримських ВНЗ. А Ро
тарактівці Ялти провели інформа
ційну акцію «Твоє здоров’я у твоїх
руках» для учнів Економіко гума
нітарного коледжу, яку підтрима
ла також низка організацій Ялти,
діяльність яких спрямована на за
побігання поширенню ВІЛ
інфекції та СНІДу.
Анастасія Сачко,
РТК Сімферополь
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Мудрість
Конвенції

Уже протягом століття Ротарійці
збираються, щоб поділитися
ключами до успіху.
Пол Інглмен, Rotarian, грудень 2008

Коли Ротарійці зберуться в Бірмінгемі
в червні на щорічний Ротарійській фес
тиваль дружби і веселощів, вони відсвят
кують другу Конвенцію в цьому місті і
100 у в Ротарійській історії.
Світ зараз уже не той, що був за часів
Пола Гарріса та його перших однодумців,
але оригінальний дух організації, яку
вони заснували, залишається практично
незмінним. У той час, як технологічні
досягнення роблять можливими миттєві
глобальні контакти, які підтверджують,
що цей світ насправді є дуже малим,
мільйони Ротарійців опановують нову
мудрість: немає нічого, що могло б замі
нити дружні потиски рук та обійми,
підтримку старих дружніх зв’язків і
формування нових.
Понад 100 років Конвенції РІ висува
ли нових сильних і впливових лідерів
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політиків, бізнесменів, учених і діячів
культури, і були форумами для історич
ного діалогу про те, як зробити життя
кращим, як досягти миру на всій планеті.
На Конвенціях також нагороджува
ли тих, хто особливо відзначився, і,
врешті решт, просто веселилися.
Пригадаємо найбільш видатні Конвенції:
1910, Чикаго. 15 серпня 1910 року двері
«Конгрес Готелю» відкрилися для першої
Ротарійської Конвенції, у якій взяли
участь 60 осіб. У зверненні до зібрання
Гарріс зазначив, що «головною метою
цієї Конвенції є правильно організувати
справу». Він також висловив надію, що,
оскільки робочі засідання «чергувалися
з приємним проведенням часу, ви не бу
дете згадувати Конвенцію як нудний

захід». Вступ до Протоколу Конвенції у
понеділок показав, що тривоги з цього
приводу були марними: «Більшість деле
гатів скористалася можливістю вируши
ти в новий парк Американської бейсболь
ной Ліги на гру між Нью Йоркською і
Чикагскою командами. Менша кількість
делегатів і гостей пішли іншим шляхом і
провели другу половину дня, купаючись
на Уілсон Біч».
1931, Відень. На другий Конвенції, що
пройшла в Європі, делегати обрали пер
шого Ротарійського Президента з Євро
пи Сіднея У. Паскаля (РК Лондон). На
Віденській Конвенції було також відзна
чено, що вчетверте з моменту підписан
ня в США указу про заборону в 1920 році,
Конвенцію було проведено за межами
Сполучених Штатів. Вона також озна
менувалася дебютом Уолтера Р. Дженкін

великим, щоб вмістити всіх бажаючих,
са як заспівувача, цю роль він виконува
і це зумовило перше застосування но
тиме наступні 35 років.
вих технологій на Конвенціях Ротарі:
1948, РіодеЖанейро, Бразилія. На пер
трансляцію по ТБ.
шу Ротарійську Конвенцію в Південній
1984, Бірмінгем, Англія. 75 у Конвенцію
півкулі зібралося 7 500 учасників. З цьо
було проведено в тому ж місті, в якому
го приводу з’явився наступний коментар
гостюватиме 100 а. У своєму зверненні
у журналі «Таймс»: «Оскільки 1 300 аме
Джеймс П. Грант, виконавчий директор
риканських Ротарійців та членів їх сімей
ЮНІСЕФ, тепло відгукнувся про Рота
звалилися на Ріо за останній тиждень,
рійську «довгу історію спільних інте
приїхавши на 39 у Міжнародну Конвен
ресів і прагнень». Велике враження спра
цію, жителі міста об’єдналися, приготу
вив на Конвенції виступ сера Джона Уіл
вавшись до найгіршого. Вони бачили аме
сона, засновника Королівського Товари
риканських месіонеров у кіно: зберігачів
ства Сліпих (нині відомо
мощей у наглухо закри
го як «Sightsavers»). Уіл
тих костюмах і шалених
сон, який також був
вояк легіонерів. Власни
Реєструйтесь
сліпим, сказав: «Уявіть
ки магазинів завчасно ви
на Конвенцію
250 000 людей. Це
вісили у вітринах плака
в Бірмінгемі (Англія) кількість людей, яким Ро
ти «Ласкаво просимо, Ро
тарійці допомогли відно
на сайті:
тарі!», побоюючись, що
вити зір за останні вісім
їх будуть брати присту
років. І це не були якісь
пом».
www.rotary.org \
привілейовані, обвішані
1955, Чикаго. Усе було
convention
нагородами пані та пано
золотим на Конвенції,
ве. Це прості сільські
присвяченій 50 річному
фермери, бідняки з нетрів одні з
ювілею Ротарі, починаючи з гігантсько
найбільш знедолених людей на світі. Ви
го «торта» з п’ятдесятьма золотими
подарували їм ні з чим незрівнянний по
свічками на Зібранні Друзів у Великому
дарунок: зір, надію, незалежність ».
бальному залі Готелю Шерман. Тут же
1995, Ніцца, Франція. Король Йорданії
було виставлено ювілейні марки Ротарі,
Хусейн отримав Почесну нагороду Ро
видані в 16 країнах.
тарі Інтернешнл і запис його звернення
Тепло дружби й братерства на якийсь час
було продемонстровано вдячній ауди
навіть пом’якшило тягар «Холодної
торії. Ця Конвенція привітала 50 у річни
війни» під час звернення найвідомішого
цю створення ООН і наголосила на вели
Ротарійця з Ротарі Клубу Уіттер (Калі
кому внеску Ротарі у справу миру. Ке
форнія, США) Віце Президента США
рол Белламі, виконавчий директор ЮН
Річарда М. Ніксона. Він подякував Ро
ІСЕФ, похвалила Ротарі за «об’єднання
тарі за його допомогу ООН, в якій він
людей з віддалених географічних облас
бачив потенційний засіб досягнення
тей, людей різних культур і вірувань ще
миру.
до настання революції в технологіях і ко
1959, НьюЙорк Сіті. Над Медісон Сквер
мунікації».
Гарден засяяв напис, що вітав 50 у Кон
2007, Солт Лейк Сіті. У цьому році голов
венцію Ротарі. У концерті, присвячено
ною атракцією була Стіна Миру, де учас
му відкриттю Конвенції, виступили Гай
ники всіх вікових груп писали свої по
Ломбардо та «His Royal Canadians», при
слання різними кольорами і різними мо
мадонна «Метрополітен Опера» Хейді
вами.
Кролл, співак госпел Махалія Джексон,
Уільям Гейтс, співголова Фонду Білла і
а також ревю «Best of Broadway», що
Мелінди Гейтс, отримав Чемпіонську
представило Едді Арнольда і Мінні Перл,
нагороду за Ліквідацію Поліо. «Врахо
Вів’єн Делія Кьєза, Роберта Мерілла і
вуючи все, що я знаю про Ротарі, хочу
Віктора Борджа. На Президентському
підтримати вас у найсильніших висло
прийомі і балу виступили альтернативні
вах: думайте глобально! звернувся він
групи на чолі з Семі Кеем і Тіто Пуенте.
до аудиторії. Думайте глобально, ос
1961, Токіо. Перша Конвенція РІ в Азії
кільки щось менше буде марною тра
побила попередній рекорд відвідуван
тою вашого потенціалу. Думайте гло
ня в 7 000 учасників, оскільки на неї
бально, тому що думати дрібніше —
з’їхалося 23 000 гостей з 74 країн. Це
означає зрадити той оптимізм, право
був найбільший міжнародний захід,
на який ви заслужили. Думайте глобаль
який будь коли проходив в Японії,
но, тому що великі ідеї — це те, чого
збільшивши на 31% туризм у цій країні.
світ чекає від вас ».
Зал Конвенції в Токіо не був настільки

Ферроу і Гуделл
приїдуть
до Бірмінгему

Засновники ShelterBox і PАСЕ
також серед запрошених про
мовців.
Ви не можете пропустити при
вітальні виступи найвпливовіших
у світі гуманітаріїв на 100 ій
щорічній Конвенції РІ в
Бірмінгемі (Англія), яка відбудеть
ся в липні.
Як посол доброї волі ЮНІСЕФ,
Міа Ферроу залучала гро
мадськість на боротьбу з поліомі
єлітом хворобою, якою сама пе
рехворіла в дитинстві. Вона також
здійснила три поїздки в зруйнова
ний війною Дарфур, щоб привер
нути увагу до проблем суданських
біженців.
Гуделл стала відома в усьому
світі завдяки тому, що протягом 25
років вивчала поведінку шимпан
зе, багато часу провела в місцях їх
природного проживання. Вона зас
нувала Інститут Джейн Гуделл з
дослідження, вивчення і збережен
ня дикої природи, щоб об’єднати
активні зусилля людей, які знають
і люблять природу, для покращен
ня середовища існування для всьо
го живого.
Серед інших промовців на Кон
венції 2009 будуть Ротарійці Том
Гендерсон і Діпа Уіллінгем.
Гендерсон є засновником і ви
конавчим директором ShelterBox,
організації, що підтримується Ро
тарі Клубами цілого світу і надає
гуманітарну допомогу людям, по
страждалим від різноманітних
природних і техногенних катаст
роф. Організація вже допомогла
більш ніж 600 000 людей у 45 краї
нах світу.
Уіллінгем є засновником РАСЕ
(Promise of Assurance to Children
Everywhere) організації, яка
надає допомогу в отриманні осві
ти, охороні здоров’я, соціальному
і культурному розвитку знедоле
ним молодим жінкам в Індії та
інших країнах світу.
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З України до Польщі:
знайомства тривають!
Газета «Ротарієць» не раз розпо
відала про молодіжні обміни, а в ми
нулому номері троє молодих людей з
Бразилії, Мексики та Польщі, які
приїхали за Ротарійською молодіж
ною програмою до Сімферополя,
ділилися враженнями про своє пере
бування в нашій країні. Сьогодні бра
зилійка Ларісса Франко та мексикан
ка Карен Перес продовжують навчан
ня і знайомство з культурою і тради
ціями іншої країни, але вже не в Ук
раїні, а в Польщі.
Дівчата за кілька місяців, які вони
провели в Криму, дуже подоросліша
ли, встигли побачити багато кримсь
ких та українських пам’яток, відсвят
кувати кілька свят зі слов’янським
розмахом, серйозно просунутися у
вивченні російської мови, знайти но
вих друзів і знайомих. Усе це стало
можливим завдяки Офицеру РК
Сімферополь з міжнародних молоді
жних обмінів Ірині Плоткіній, яка ста
ла школяркам справжньою турботли
вою мамою.
Тепер дівчатка потрапили в не
менш дбайливі руки Голови Комітету
молодіжних обмінів Дистрикту 2230
Войцєха Шмігеля. Карен живе та на
вчається в Любліні, а Ларісса в То
руні. Вони продовжують вивчати ро
сійську мову, але й польська їх ціка
вить. Попереду їх чекають нові знай
омства, подорожі Польщею, Фран
цією, Бельгією, Нідерландами, Іспа
нією, Італією та іншими європейськи
ми країнами.
Анастасія Сачко,
РТК Сімферополь

P.S. Голова Комітету молодіжних
обмінів Дистрикту 2230 Войцєх
Шмігель під час свого офіційного візи
ту до Криму провів ряд зустрічей з
Офіцерами з ММО кримських Ротарі
Клубів, родинами майбутніх сту
дентів з обміну. У результаті народи
лася ідея організації Ротарі Клубом
Сімферополь щорічних двотижневих
літніх таборів для молодих людей з
різних країн Європи на базі міжна
родного дитячого центру «Артек».
Кримські табори будуть тематични
ми. Планується, що перший з них,
який відбудеться з 8 по 21 червня 2009
року, буде журналістським. Дату про
ведення семінару обрано не випадко
во. У цей період, а саме 16 червня, «Ар
тек» відзначатиме свій день народжен
ня, і учасники семінару зможуть по
бачити всі заплановані до цієї події
святкові заходи.
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Дитяча посмішка 9 найкраща подяка
У Полтавському дитячому садку
№ 41 «Гніздечко» є дві групи для дітей з
особливими потребами. Члени Ротарі
Клубу Полтава часті гості цього садка.
Піклуються про дітей щирі, добрі й
ласкаві досвідчені педагоги та дефекто
логи, які допомагають малюкам пізнати
себе і навколишній світ, знайти своє «Я».
Кінцевою метою корекційно реабіліта
ційної роботи є соціальна адаптація дітей
з інтелектуальними відхиленнями.
Протягом останніх років дитячий
заклад упроваджує педагогічну систему,
розроблену Василем Сухомлинським.
Діти зі спецгрупи разом з дітьми із за
гальних груп садять кущі та дерева, пра
цюють на городі, разом відзначають свя
та, спілкуються і проводять творчі ігри.
Така форма роботи сприяє формуван
ню міжособистісних відносин, допома
гає кожній дитині відчути себе
справжнім партнером, отримати радість
і позитивні емоції.

Новорічне свято у дитячому садку «Гніздечко»

Полтавські Ротарійці теж не забува
ють про малюків, волею долі обмежених
у своїх можливостях, приходять до них
з іграшками і ласощами. А вихованці
«Гніздечка» відповідають їм палаючими
від радості очима і щирими посмішками.
Олександр Дудник,
РК Полтава

З турботою про дітей
У день Св. Миколая в
Кримському гуманітарно
му університеті спільними
зусиллями Інтеракт і Ро
таракт Клубів Ялти було
проведено благодійну ак
цію «Свято кожній ди
тині».
А яке ж свято без хо
рошого настрою, пода
рунків і солодощів?! Ось
молодь і вирішила органі

зувати справжнє свято:
власноруч напекли пи
рогів, вибрали зручний час
(велику перерву) і влашту
вали веселий ярмарок со
лодощів, під час якого всі
бажаючі могли зробити
свій внесок у добру спра
ву збір грошей на пода
рунки дітям з особливими
потребами потішивши
себе солодким або просто

зробивши пожертву у
спеціальну скриньку.
На зібрані під час акції
гроші було придбано пода
рунки для 50 дітей з особ
ливими потребами. А до
діточок з важкими пору
шеннями здоров’я добрий
дідусь у червоній шапці і з
мішком, повним пода
рунків, завітав сам!
Татьяна Приліпко,
РТК Ялта

Велика вода 9 велика біда
Водна стихія, яка завдала надпотуж
ний удар по західних областяхУкраїни,
не обійшла і Рівненщини. За останні
півстоліття Полісся не бачило літньої
повені, а тут лише за два липневі тижні
випало 216 мл опадів, при нормі 61 мл.
Після інтенсивних злив і розливів річок
Прип’ять, Стохід, Стир і Західний Буг
вода затопила майже 50 тис. гектарів
сільськогосподарських угідь.
Найбільше на Рівненщині постраж
дали жителі Володимирецького району:
було підтоплено 150 житлових будинків,
600 присадибних ділянок, розмиті два
водні канали, пошкоджено 10 перехідних
мостових споруд, згоріли 2 трансформа
торні підстанції. Обсяг збитків склав
близько 5 мільйонів гривень.

Під час проведення благодійного аук
ціону для постраждалих від повені на
традиційних Ротарійських «Раках» було
зібрано 3 тисячі гривень.
Пізніше Ротарі Клуб Запоріжжя
ініціював спільну з РК Рівне програму
допомоги постраждалим. Першим кро
ком програми стало визначення переліку
людей, які потребують допомоги, та роз
робка плану дій. Було запропоновано
звернутися в МНС, щоб вести облік тих,
хто підпадає під певні категорії.
РК Рівне організував прийом коштів
від запорізьких Ротарійців сумою 5 ти
сяч гривень на свій рахунок. І на початку
грудня за участю Ротарійців та селищно
го голови смт. Володимирець п’яти сім’ям,
які найбільш постраждали від повені,
було надано грошову допомогу. Ці кош
ти потрібні на закупівлю будівельних ма
теріалів для ліквідації наслідків стихії.
Ініціювання та виконання цієї програ
ми стало доказом того, що в громаді
немає чужої біди. Така Ротарійська
підтримка відіграє велику роль, адже
тільки разом, згуртовано, ми можемо
надати по справжньому ефективну до
помогу потерпілим.

Ротарійці РК Рівне надають грошову допомогу постраждалим від повені

Лариса Наливайко,
РК Рівне

Березень: місяць письменності

Письменість
у Південній Африці
Протягом наступних трьох
років Дистрикт 9300 (Південна
Африка) планує розповсюдити
у своєму регіоні понад 3
мільйони книг, використовую
чи для цього доступні кожно
му Ротарійцю ресурси: Клубні
можливості, професійні кон
такти і зв’язки з громадськістю
Ротарі Інтернешнл.
Починаючи з травня 2007
року, проект Bury Me in Books
вже виконав третину заплано
ваного, поширивши майже
мільйон книг у школах, бібліо
теках і тюрмах у ПАР, Свазі
ленді, Замбії і Зімбабве.
Ротарі Клуби в Каліфорнії
та Техасі, США, а також в Об’
єднаному Королівстві збирають
книги і переправляють їх через
океан для Гуманітарного Дист
риб’юторського та Сервіс
ного Центру в Бедфордвью

(ПАР). «Місцеві Ротарійці та
інші волонтери щодня прихо
дять до Центру, щоб сортувати
та пакувати книги», розпові
дає Ширлі Дауні, Паст Губер
натор Дистрикту 9300. PostNet
South Africa, партнер проекту,
допомагає координувати роз
повсюдження та доставку.
Підтримує проект і Півден
ноафриканська Телерадіомов
на Корпорація та її підрозділи,
наприклад, Кевін Файн з раді
останції 5FM. Проект пропа
гандується в недільній ран
ковій програмі Файна Fine and
Shine, також як і на інших ра
діо і телевізійних каналах, що
належать корпорації, яка надає
ефірний час. ЗМІ представля
ють Ротарійський гуманітар
ний проект у рекламних роли
ках, дубльованих англійською,
а також мовами коса і зулу.

Жак Мгудлва, менеджер Телерадіомовної Корпорації, зустрічається
з Президентом РІ 2007-08 Уілфрідом Дж. Уілкінсоном.

PostNet оплачує виробництво
цих роликів.
Громадськість все більше
дізнається про проект. «Про
ект Bury Me in Books вже став
відомим брендом», говорить
Венді Світмен, член Ротарі
Клубу Рендбург, що відповідає
в PostNet за маркетинг, кому
нікації та навчання. Вона по
яснює, що проект отримав

свою назву на честь заклику
Чарлі Клеммонса, Паст Губер
натора Дистрикту 5890 (Те
хас), «bury us in books». Те
хаські Ротарі Клуби почали
розсилати книги в 2001 році, що
було частиною проекту «Кни
ги для світу», ініційованого Ро
тарі Клубом Бедфордвью.

Звернімося до експерта
Що таке особистісна грамотність і що можуть зробити
Ротарі Клуби для її розвитку?
Відповідає Річард Геттвік, генеральний координатор групи,
що займається грамотністю:
У системі цінностей Ротарі далеко не
останнє місце посідає формування осо
бистісної грамотності. Найбільший по
дарунок, який ми можемо зробити, це
поділитися практичною мудрістю. Бути
особистісно грамотним означає розумі
ти різницю між правильним і неправиль
ним. Це також означає, що людина ро
зуміє і приймає як непорушний закон
необхідність співчуття, справедливості,
самодисципліни та відповідальності в
усіх сферах життя. Потрібно вчитися
вирішувати етичні проблеми і, можли
во, найважливіше осягати філософію
Служіння Понад Власне «Я».
Суть особистісної грамотності добре
відображена в Ротарійськму тесті чоти
рьох питань. Я вірю, що освічені ділові та
професійні лідери в усьому світі погодять
ся мудрість, сконцентрована в принци
пах Ротарі, а саме просування і заохочен
ня ідеалів служіння як основа плідної
праці, це найбільш глибока філософія
роботи і життя для кожної людини.
Сім’я і суспільство повсюдно соціа
лізують дітей та молодь, щоб сформува
ти з них повноцінні особистості. Діти
вчаться на прикладі своїх батьків, на істо
ріях, які вони чують і читають у ЗМІ, на
уроках, які викладаються в церкві, у
школі, на ігровому майданчику, під час

позашкільних занять. Ротарі Клуби мо
жуть допомогти своєму суспільству в
цьому процесі соціалізації шляхом зао
хочення та навчання Ротарійському тес
ту чотирьох питань; нашому першому
девізу Служіння Понад Власне «Я»; на
шому другому девізу Той отримує
більше користі, хто служить краще, а
також Принципам Ротарі.
Багато Ротарі Клубів пропагандують
ці найважливіші Ротарійські принципи
в статтях, виступах та на шкільних семі
нарах з етики. Відвідайте, наприклад,
сайт Дистрикту 5810 і Ротарі Клубу Форт
Коллінз (Колорадо, США). Ротарі Клуби
також можуть співпрацювати з іншими
організаціями, що розвивають програми
особистісної грамотності, такими як
Character Counts!, Laws of Life та
BrainWise.
Зусилля Ротарі в цій галузі не повинні
обмежуватися роботою з молоддю. До
рослі теж потребують нагадування їм ос
новних принципів, це можна робити за
допомогою реалізації різноманітних сер
вісних програм. Таким чином, особис
тісна грамотность сприяє придбанню
знань і практично необхідна для досяг
нення цілей у дорослому житті як пра
цівнику, громадянину, члену сім’ї, чле
ну суспільства і лідерові.

Ротарі у цифрах:
у світі нараховується
¤ 534 ротаріські Дистрикти
¤ 33 114 Ротарі Клубів
¤ 1 206 089 ротарійців
¤ 7 385 Ротаракт Клубів
¤ 169 855 ротарактівців
¤ 11 695 Інтеракт Клубів
¤ 268 985 інтерактівців
¤ 6 436 Ротарійські громадські кор
пуси (РГК)
¤ 148 028 членів РГК
дані наведено
за станом на 30.09.2008
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НОТАТКИ РОТАРІЙЦЯ

Сan I help you?
Пам’яті Кароліни Карасінської
присвячується

— Алло! Володя? Привіт. Можеш гово
рити зараз? Нічого, я швидко ... Отримав
твої документи. Є питання ... Ага. Слухай,
я тобі це краще «милом» напишу. Можеш
СМСкою відповісти? Ну, все! Так! А як
взагалі життя? Гаразд потім, потім
якось. Коротше немає часу! Все, давай.
Якось пересічемося. Не зникай!
Так, або приблизно так ми і спілкує
мося. Поспішаємо, летимо ... Немає часу.
Ну, ні на що немає часу! З друзями ско
ромовки, в дорожному корку по мо
більнику (одночасно слухаючи по радіо
прогноз погоди). З однокласниками? На
сайті фотками з Єгипту обміняємося ...
Навіщо нам ці церемонії «Як справи?»
«Як удома?» Або взагалі, як ці іноземці
«Can I help you» ... До біса! Немає часу.
21 століття надворі!
А Юрек починав розмову саме з цьо
го. Як справи? Усе в порядку? Я відмаху
вався. Ну, як він зможе працювати Гу
бернатором нашого Дистрикту? Інтелі
гентний, делікатний ...
А одного разу я опинився в його з Гра
жиною гостинному домі, повному книг і
картин. Кілька картин привернули увагу.
Дочка, зніяковіло посміхнувся
Юрек.
Заглянули в її кімнату. Сором’язли
ва, задумлива дівчина з дуже дорослими
очима ...
У 2003 році Єжи (Юрек для своїх)
Карасінський почав свою Губернаторсь
ку каденцію. Діловито, чітко, організо
вано. Намагаючись усім приділити ува
гу і всім допомогти. При зустрічах і в
телефонних розмовах починав зі свого
звичайного «Як справи?». Я відмахував
ся. Швидше, швидше! На початку квітня
минулого року у Варшаві на се
мінарі PETS, перелітаючи від однієї гру
пи друзів до іншої, я налетів на Юрека
Карасінського.
Радий тебе бачити, посміхаючись,
сказав він. Як справи, Сергію?
Я теж радісно обійняв його, і, про
кричавши, що поговоримо потім, по

мчався далі, стискаючи під пахвою вели
чезний пакет, який дуже дбайливо пере
дав мені Юрек.
А за півгодини, згадуючи дивний по
гляд Карасінського, я вийшов із зали за
сідань і розгорнув величезний конверт. І
побачив фантастично драматичні, незви
чайні картини у великому календарі! На
першій сторінці портрет дівчини з ве
ликими очима, повними печалі. З очима
людини, яка знає про свою невиліковну
хворобу ... Текст під фотографією:
«Kalendarz ten po?wi?camy pami?ci
Karoliny ...» «Календар присвячується
пам’яті Кароліни Карасінської. Каролі
на померла 22 липня 2007 року. Їй було 25
років »...
Учасники семінару пішли на вули
цю фотографуватися. А я все сидів у
темряві бару готелю «Лорд», стискаю
чи в кулаці чарку ... Згадав, як на по
чатку серпня 2007 року перед поїздкою
до Польщі хвацько відбив Юрекові ко
роткий E mail «Привіт! По дорозі до
Гданська проїду через твій Торунь.
Може вип’ємо по келиху пива? Сергій».
Ось так. Коротко. До біса церемонії.
Немає часу! Надворі 21 століття! А
Юрек чомусь не відповів ...
Я вилетів з бару. Знайшов Макарія
Віскірського теж із Торуня. Хто? Ка
расінський? Так він уже поїхав з Вар
шави, пояснив Макарій. Щось йому
передати? Ах, сам зателефонуєш. Що
питаєш, Сергію? Як у мене справи? Як
родина? Як на роботі?
Ваш Сергій Філіппов,
Асистент Губернатора по Білорусі

P.S Друзі Ротарійці! Як справи? Чи
можу я Вам чимось допомогти? Can I help
you? ..

19 січня 2009 року пішов з життя один із засновників Ротарі в
Україні, Чартерний Президент РК Київ Володимир Васильо
вич Кулик.
Володимир Васильович Кулик понад 35 років віддав розвит
ку вітчизняного спорту, працював у різних організаціях та ус
тановах очолював Раду Союзу спортивних товариств і орга
нізацій (1965 1969 рр.), Комітет з фізичної культури і спорту
при Раді Міністрів УРСР (1969 1974 рр.).
Він був одним із засновників Національного олімпійського
комітету України. Володимир Кулик працював на посадах пер
шого віце президента НОК (1991 1998 рр.), Радника президента
НОК (1998 2002 рр.), Почесного члена НОК.
За вагомий особистий внесок у розвиток олімпійського руху
в Україні та світі В.В. Кулик був нагороджений Олімпійським
орденом Міжнародного Олімпійського Комітету, його було об
рано Почесним членом Олімпійської академії України.
У 1992 році він взяв активну участь у створенні і очолив РК
Київ. У 1995 році його було вшановано відзнакою Пол Гарріс
Феллоу.
У серцях Ротарійців він залишиться людиною, яка була орга
нізатором, наставником і прекрасним товаришем для колег із
Клубу й усіх Ротарійців, які зустрічались з ним.
Вічна пам’ять!
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