Масляна послов’янськи
Послання
губернатора
Дорогі друзі Ротарійці Украї
ни і Білорусі!
Добігає кінця каденція 2008/
2009 років. Вважаю, що в Україні і
Білорусі це був хороший час для
нашої організації. Всупереч
відчутній кризі, яка не пройшла
повз наші країни, вдалося не лише
зберегти існуюче положення, але
і поповнити наші ряди. У цьому Ро
тарійському році з’явився новий
Клуб Ротарі у Трускавці і Рота
ракт Клуб у Черкасах.
Було проведено декілька дуже
вдалих семінарів і пов’язаних з
ними традиційних Ротарійських
заходів в Рівному, Черкасах,
Києві, Слов’янську, Мінську.
Сподіваюся, що не дивлячись на
певні труднощі, в кінці своєї ка
денції я приїду до Криму, аби зус
трітися з місцевими Клубами і
поговорити про Ротарі, як я це
робив у згаданих вище місцях.
Як особливо плідний факт, не
обхідно відзначити тісну співпра
цю в Україні і Білорусі Ротарі і
Ротаракт Клубів. Це провіщає
спадковість поколінь в Ротарі, яку
на жаль втрачено в багатьох
місцях на планеті.
Мені імпонує чисельність і вда
лий вибір тем Метчинґ Ґрантів,
які реалізуються в Україні і Біло
русі. Це слід продовжувати і на
далі.
Від імені польських колег хочу
висловити надію, що незабаром
буде визначений чіткий шлях в
здобутті віз всім, хто бажає при
їхати до Польщі на зустрічі і Дис
триктні заходи. Також приношу
вибачення за заподіяні незруч
ності в організації здобуття
польських віз цього року. Споді
ваюся, що моєму наступникові
буде трохи легше просуватися в
цьому напрямі по второваній в цій
каденції стежині.
Хочу гаряче подякувати моїм
найближчим колегам, асистентам
Губернатора, офіцерам Дистрик
ту за активну роботу в моїй ка
денції. Особлива вдячність Ми
рославу Гавриліву і Андрію Бага
ничу, чия допомога була нео
ціненна в пізнанні специфіки
вашої прекрасної країни.
Також дякую своїм білорусь
ким колегам Сергію Філіппову і
Ігорю Вєлічанському.
Окремі слова вдячності я пе
редаю редакторові журналу «РО
ТАРІЄЦЬ» Миколі Стеблянко.
Цей журнал є гарним почат
ком для нового Дистрикту.
Вітаю всіх і до нових зустрі
чей на нашому Ротарійському
шляху!
Тадеуш Плузіньські,
Губернатор Дистрикту 2230
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За хвилину повітряна куля Дружби понесе в небо побажання гостей ротарійської Масляної

Ротарійське співтовариство у світі відзначається чіткою прихильністю до
певних принципів та усталених традицій. У Ротарійському світі є заходи,
які проводяться протягом багатьох десятиліть і кожен Ротарієць вважає за
честь їх відвідати. У свою чергу Україна, незважаючи на свій юний Рота
рійський вік, також має традиційні заходи. Наприклад, українські Ротарійці
прекрасно знають, що зустрічати весну треба неодмінно в Слов’янську,
відзначаючи свято — Масляну.
Цього року Ротарійці зі Слов’янська
проводили вже п’яту за рахунком Мас
ляну. Примітною вона була також тим,
що тут же було проведено 1ий регіо
нальний багатопрофільний навчальний
семінар. Ідея проведення такого семіна
ру полягала в тому, щоби провести на
вчальний захід для Ротарійців з Цент
ральної та Східної України. Задумка
організаторів цілком вдалася. На семінар
приїхали гості з усієї країни, а «місцеві»
делегації з Дніпропетровська та Харко
ва були досить представницькими.
Однак представництво лекторів не
було таким великим. З презентацій, ма
буть, запам’ятався лише емоційний вис
туп Асистента Губернатора Якова Рога
ліна. На прикладі діяльності благодійно
го фонду «Доброта» Яків поділився дос
відом успішного проведення численних
фаундрайзингових акцій. Багато чого з
того, що було сказано, можна сміливо
брати на озброєння.
Потім офіцери Дистрикту Марк
Гітельман та Олексій Коженкін продов
жили семінар у вільній формі, пропону
ючи зав’язати дискусію на актуальні
теми. Однак спроби «розворушити»
аудиторію не увінчалися особливим ус
піхом. Напевно, далася взнаки виділена
для цього обмежена кількість часу.
У будьякому випадку регіональний
семінар можна вважати успішним, тому
що за останні роки в жодному місті
подібні заходи не збирали стільки східно
українських Ротарійців. Саме тому на
ступний семінар також буде регіональ

ним, але тепер для для Ротарі Клубів
півдня України. Проведення семінару
заплановано в Ялті. Хоча, думаю, не
тільки мешканці півдня захочуть відвіда
ти «перлину» Криму.
Що стосується дозвілля, то тут сло
в’янським Ротарійцям можна сміливо
ставити «п’ять з плюсом». Гостям нудь
гувати не доводилося. Незабутня поїздка
на Артемівський завод шампанських вин
з дегустацією вина в гіпсовій штольні.
Назавжди запам’ятаються спуск до со
льової шахти, чаювання і гра в м’яч на
глибині 290 метрів, захоплююча екскур
сія Святогірською СвятоУспенською
лаврою і крейдяними печерами.
Про відвідування санаторнооздоров
чого центру «Смарагдове місто» хочеться
розповісти окремо. РК Слов’янськ вже не
перший рік шефствує над дітьми з цього
центру, а нещодавно Ротарійці побудува
ли тут гончарну майстерню. Тепер діти
розвивають свої таланти, навчаючись азам
гончарного мистецтва. ГостіРотарійці
могли побачити результати цієї діяльності
і навіть придбати дещо собі на згадку.
У заключний день участю в народних
гуляннях та спаленням опудала на вогнищі
Ротарійці прощалися із зимою. Кожного
року, за традицією, у цей день запускаєть
ся Ротарійська куля Дружби. Злітаючи
вгору, куля понесла із собою в хмари по
бажання гостей. Напевно, у багатьох були
побажання наступного року знову при
їхати до Слов’янська і зустріти весну в
теплому оточенні друзівРотарійців.
Микола Стеблянко,
РК Сімферополь

Засновник: Дистрикт 2230 Ротарі Інтернешнл, видавець:
Ротарі Клуб Сімферополь, редактор: Микола Стеблянко (РК Симферополь),
редколегія: А.Баганич (РК Ужгород), П. Кашкадамов (РК Львів),
О.Коженкин (РК Київ), Ю.Курбака (РТК Київ-Центр), О. Лобан (РК Харьков-Мрія),
журналіст–кореспондент: Анастасія Сачко, адреса редакції: 95017,
гм Сімферополь, вул. Кубанська, 23а, тел./факс: (0652) 693–407
e-mail: sniko@ukr.net, asya96125@rambler.ru

Німецькі ліки від самотності
Російський філософ і письменник
Павло Таранов якось сказав, що люди
на ніколи не самотня, якщо в неї є кни
га. З ним згодні Ротарійці з німецького
клубу БаденБаденМеркур, які переда
ли п’ятидесяти п’яти учбовим закладам
України п’ять тисяч екземплярів книг у
рамках реалізації програми «Книги для
шкіл України». Метою цієї програми є
забезпечення учбових закладів з по
глибленим вивченням німецької мови
новітньою літературою. Цього разу ук
раїнські школярі і студенти отримали у
подарунок шедеври світової класики,
зокрема Гейне, Шиллера, Достоєвсько
го, Толстого та інших відомих майстрів
пера.
Завдяки міжнародному комітету Ук
раїнаНімеччина і його керівниці Альбіні
Бобко, а також підтримці посольства
Німеччини в Україні, Ротарі та Ротаракт
Клубів КиївЦентр школи і університе
ти Києва, Львова, Ялти, Одеси, Слов’янсь

ка, Вінниці та Сум отримали літературу
німецькою мовою. У найближчий час
при сприянні Ротарійців місцевих
Клубів книги будуть доставлені також в
Ужгород, Мукачево та Миколаїв.
Керівництво учбових закладів висло
вило щиру подяку за можливість доторк
нутися і глибше пізнати німецьку куль
туру.
Ксенія Август,
РК Сімферополь

Передача книг харківськими Ротарійцями

РК Чернігів допомагає інтернатівцям
У вересні минулого
року Том Мак і Гарі Ар
тур з Ротарі Клубу Уін
тер Спрінґз (Флорида,
США) в рамках програми
ґранту Ротарі Інтер
нешнл «Волонтерське
Служіння» відвідали ба
гато чернігівських дитя
чих притулків і шкiл
інтернатiв, серед яких
була і Краснохутiрська
школаінтернат Новго
родСіверського району
Чернігівської області.
Ця школа знаходить
ся у мальовничому райо
ні, а на території школи
розташувалось невелич
ке озеро. І все б чудово,
якби не відсутність у
школі теплих туалетів
для дітей і вчителів.
Очисні споруди, які були
побудовані раніше, стали
непридатними для вико

П’ять причин
відвідати
Конвенцію РІ 2009

ристання. В результаті
неочищені стоки вилива
лися
на
територію
спортивного майданчика
і потрапляли в озеро.
Американські
Ро
тарійці не змогли залиши
тися байдужими до цієї си
туації і спільно з Ротарі
Клубом Чернігів прийня
ли рішення побудувати
нові очисні споруди з по
дальшим підключенням до
них теплих туалетів, душо
вих, пральні, їдальні і
спального корпусу.
Під час будівництва
очисних споруд в цілому
було прокладено 196
метрів каналізаційних
труб, 40 метрів дренажної
труби, побудовано 11 ко
лодязів і будівлю, що при
микає до школи, площею
44 кв. метри, з подальшим
устаткуванням приміщень

Тепер стічні води на спортивний майданчик не виливаються

необхідною сантехнікою
та приладами опалювання
для облаштування туа
летів. Загальна сума вико
наних робіт склала майже
300 тисяч гривень. У фор
муванні бюджету проекту
брали участь 12 амери
канських Ротарі Клубiв.
Ремонт баннопраль
ного комплексу Красно
хутірської школиінтер
нату став можливим зав
дяки другому секретареві
Посольства Японії в Ук
раїні Госуке Хоріґучі.
Було куплене сучасне ус
таткування: пральні маши
ни, нагрівачі, сушильне
устаткування і бойлери.
Ось так, завдяки
спільним
зусиллям,
інтернатiвці отримали ре
конструйовану будівлю,
теплі туалети, обладнаний
баннопральний комплекс
і чисте озеро біля школи.
Але на цьому добра казка
для місцевих інтер
натiвцiв не закінчується.
Чернігівські Ротарійцi
відвідують підшефну уста
нову і продовжують вив
чати можливі способи на
дання допомоги дітям. Не
щодавно, наприклад, вони
придбали і привезли в
інтернат банні рушники,
туалетний папір, мило,
шампуні, зубні щітки і па
сту, а також дитячий одяг.
Анастасія Сачко,
РК Сімферополь

1. Спікери
Спікери в своїх виступах відоб
ражають суть Ротарі. У списку
спікерів цього року: Міа Ферроу,
Джейн Гудол, Ротарієць і заснов
ник «Шелтербокс» Том Хендер
сон, а також Ротарієць Діпа Уїллі
нгхем – засновник PACE (Га
рантії Дітям Всього Світу).
Колишній архієпископ Десмонд
Туту виступить на передконвен
ційному Симпозіумі Ротарійсько
го Миротворства.
2. Семінари
Це можливість дізнатися про по
тенціал використання ресурсів Ро
тарі у повному об’ємі, і способах
ефективнішої діяльності в ролі Ро
тарійського лідера. Семінари
організовані з п’яти основних на
прямків: здоров’я і голод, вода,
письменність, Ротарі Фаундейшн,
і Втілення Мрії в Реальність.
Вам також не захочеться пропус
тити інформаційні засідання, при
свячені питанням Клубного кері
вництва, членства і PR.
3. Заходи
Організаційний Комітет 2009 зап
ланував низку прекрасних заходів,
завдяки яким Ви зможете насоло
дитися Великобританією і спілку
ванням з Ротарійцями, побувати на
концертах і спеціальних виставах.
Бірмінгем – ідеальна відправна
точка для безлічі турів; тури, роз
роблені Організаційним Коміте
том, включають круїз на «Квін
Мері 2» і екскурсійні програми,
зокрема прогулянки в каретах.
4. Будинок Дружби
Цього року Будинок Дружби,
організований у вікторіанському
стилі, пропонує виняткову мож
ливість зустрітися з Ротарійцями
для обговорення ресурсів все
світньої мережі, найцікавіших вам
і вашому Клубу. Виставка Проектів
Клубів і Дистриктів продемонст
рує зразкові проекти, що спонукає
Ротарійців розробити свої, здатні
перевершити вже існуючі проек
ти і ідеї.
5. Святкування 100ої річниці
Конвенція РІ 2009 знаменує собою
100у зустріч Ротарійців, що
відзначають справу служіння і
товариства Ротарі. Станьте части
ною історії шляхом побудови
дружби довжиною в життя з тими,
хто розділяє ваші погляди на удос
коналення світу. Не пропустіть
100у Конвенцію Ротарі.
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Знайомтеся: РК Ялта
Ротарі Клуб Ялта було створено
12 років тому. Він широко відомий у
місті завдяки численним благодійним
акціям, що проводилися ним і були спря
мовані на вирішення соціальних та куль
турних проблем міста, регіону, країни.
Прагнучи неухильно дотримуватися
основних етичних і гуманітарних прин
ципів руху, у 1998 році Ялтинський Ро
тарі Клуб організував навчання в США з
одержанням вищої освіти для двох моло
дих людей із смт. Гурзуф.
Особливу увагу ялтинські Ротарійці
приділяють реалізації медичних програм.
Так, у 2001 році Ялтинський Клуб при
фінансовій допомозі Ротарі Інтернешнл,
а також Ротарі Клубів Німеччини та Гол
ландії придбав дві нові машини швидкої
допомоги, які було передано ялтинським
медикам. У цьому ж році з Німеччини
надійшла гуманітарна допомога у формі
медичних препаратів на суму 40 тис. гри
вень. Ці медикаменти було передано ліку
вальнопрофілактичним установам
міста.
У 2002, 2005 та 2008 роках за сприян
ня Ротарі Клубів із Черкас та Німеччи
ни було організовано безкоштовні опе
рації трьом дітям з діагнозами «вродже
на вада серця, порушення ритму серця»
у межах програми «Дитячі серця».
У 2003 році було отримано медика
менти на суму 20 тис. гривень для хворих
на туберкульоз; препарати були передані
Ялтинському протитуберкульозному
диспансеру. У 2004 році на щорічному

конкурсі «Суспільне визнання» Ялтинсь
кий Ротарі Клуб отримав Гранпрі в но
мінації «Громадська організація».
Клуб активно розвивався і у 2006 році
ялтинці вирішили заснувати молодіжні
підрозділи  Ротаракт та ІнтерактКлу
би. Молоді Клуби намагаються виправ
дати надії дорослих і за 3 роки існування
провели не одну благодійну акцію.
Наступного року в Ялті було прове
дено благодійний концерт молодіжного
симфонічного оркестру «ЛонгАйленд»
(НьюЙорк, США).
У 2007 році Ротарі Клуб Ялта успішно
реалізував проект «Молодіжні навчальні
обміни», у межах якого брази
лійський юнак одержав можливість навча
тися в одній з ялтинських шкіл, а Ялтинсь
ка школярка жила і навчалася в Бразилії.
Члени Ротарі Клубу неодноразово
допомагали дитячому будинку «Малят
ко», а останні кілька років за сприяння
Ротаракту, Інтеракту та Ялтинського
гірничолісового заповідника Ротарійці
висаджують дерева на вигорілих ділян
ках південнобережного лісу.
На нинішній день серед запланованих
проектів Клубу  налагодження парт
нерських відносин з клубами Німеччи
ни та Франції, проведення традиційної
акції із озеленення міста, а також попу
ляризація єдиного в Україні факультету
для інвалідів на базі Кримського гумані
тарного університету та надання допо
моги дітямінвалідам.

ДОСЬЄ
Рік заснування: 1997
Офіцери клубу 20082009 рр..:
Президент  Олександр Глузман
Секретар  Володимир Ванін
Скарбник  Михайло Кіптенко
Паст Президент  Віктор Загоруйко
Президент елект  Володимир Ванін
Кількість членів: 15
Місце проведення засідань:
зал ім. Рузвельта (ресторан «Брістоль»,
м. Ялта, вул. Рузвельта, 10).
День проведення засідань: понеділок
Час проведення засідань: 18.00
Контактні телефони:
80505917580  А. Глузман
80505945624  В. Ванін
ЕMail: yalta_rotaryclub@ukr.net
www.rotaryyalta.org.ua
Відзнаки: Віктор Загоруйко  Paul
Harris Fellow

Тетяна Приліпко, РТК Ялта

Традиційна посадка дерев біля Лівадійського Палацу

На засіданні Ротарі Клубу Ялта

Фінансова інформація РІ і РФ
Відвідайте www.rotary.org/ Оновлення системи РІ
не збиратиметься в розділі
financials. Тут ви можете знай
тепер доступна кожному
У березні РІ приступило до «Доступ для Членів», тепер
Сайт РІ містить усесторон
ню фінансову інформацію
про Ротарі Інтернешнл і Ро
тарі Фаундейшн, включаючи
поправки, внесені Генераль
ним Секретарем Едом Фута,
відносно впливу нинішніх не
сприятливих економічних
умов на організацію.
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ти щорічні звіти РІ і РФ за пе
ріод 200708 р.р., фінансові
аудиторські заяви, податкові
декларації РІ в США, інформа
цію про стиль і ідеологію інве
стування РІ, а також відповіді
на питання, що ставляться най
частіше.

оновлення бази даних з метою
централізації інформації і забез
печення Ротарійців комфортні
шою системою користування.
Удосконалення
трохи
змінять зовнішній вигляд дея
ких сторінок у посиланні «До
ступ для Членів» на сайті РІ.
Rotary World, квітень 2009 Другорядна інформація більше

зміни даних потрібно відправ
ляти в Службу Збору Даних РІ
на data@rotary.org. Також з
вищезгаданого розділу вилу
чається поточне оновлення
мовної сторінки.
Детальнішу інформацію
можна знайти на www.rotary.org.
Rotary World, квітень 2009

Ротарі, сакура, травень
РК Ужгород відсвяткував одночас
но 15 річчя і 80 річчя діяльності.
У перших числах травня відсвяткував
свій день народження один з найстаріших
Ротарі Клубів України — РК Ужгород. На
святкування з’їхалися гості з різних
кінців України, а також Франції, Угор
щини, Словаччини і Польщі. На них че
кала цікава програма: концерт заслуже
ного Закарпатського народного хору, а
також старовинної музики у виконанні
ансамблю Ротарійців в обласній філар
монії, відвідання архітектурних і культур
них пам’яток, чемпіонат з бальних танців
та змагання з петанку. До того ж святку
вання ювілею співпало з щорічним фес
тивалем «Сакура Фест», який ставить за
мету популяризувати Ужгород і одну з
його окрас — цвітіння сакури, тому всі
бажаючі змогли прийняти участь у за
гальноміських заходах з цього приводу.
РК Ужгород зпоміж усіх інших
Клубів України вирізняється тим, що він
має найдавнішу історію утворення та
діяльності. Заснований у 1929 році, ще
за тих часів, коли Закарпаття входило
до складу Чехословаччини, він проісну
вав до 1939 року, тобто до початку Дру
гої світової війни. Членами історично
першого ужгородського Клубу були
відомі представники бізнесової, адміні
стративної і культурної еліти міста. Се
ред них — губернатор Підкарпатської
Русі (тодішня назва Закарпаття) Грабар,
всесвітньо відомий художник Ерделі,
відомий хірург Фединець. Клуб прово
див різносторонню громадську і благо
дійну діяльність, користувався автори
тетом і пошаною серед населення і Рота
рійських кіл Центральної Європи.
Після утворення незалежної Украї
ни з 1993 року ініціативна група ужго
родців розпочала діяльність по віднов
ленню РК Ужгород під керівництвом тоді
профспілкового діяча Ярослава Андру
сяка. Їм допомагали Ротарійці Франції і
новоутворений РК Львів. В результаті на
початку липня 1994 року триденною чар
терною програмою, у присутності близь
ко 70ти гостей – Ротарійців із 9ти
країн світу Ужгород став третім офіцій
но утвореним Ротарі Клубом в Україні.

Послання
Президента РІ
Користь від членства і участі в Кон
венції для новачків

Святкування ювілею РК Ужгород

За 15 років з часу відновлення своєї
діяльності РК Ужгород став одним з
найактивніших Клубів не лише Украї
ни, а й Східної Європи. За досягнення у
благодійництві і громадській роботі РК
Ужгород нагороджений кришталевим
кубком Губернатора Округу РІ, а п’ять
ужгородських Ротарійців — Андрій Ба
ганич, Іван Курах, Микола Бережансь
кий, Павло Мешко, та Степан Тихонен
ко отримали найвищі Ротарійські
відзнаки — медалі Пола Харріса.
Свідченням високого авторитету РК
Ужгород у Дистрикті 2230 стало і те, що
представник Клубу Андрій Баганич два
роки тому був обраний Губернатором
Дистрикту.
Ще один представник Клубу, офіцер
Дистрикту 2230 Олег Лукша у 2003 і 2008
роках був лідером перших команд Ук
раїни у програмі Групових Навчальних
Обмінів в поїздках молодих українських
професіоналів у Канаду і США.
Нині членами РК Ужгород є представ
ники різних професій, що віддають себе
справі служіння суспільству: підприємці,
лікарі, викладачі університету і науковці,
банкіри і держслужбовці, колишні
військові і пенсіонери.
Нинішній Президент РК Ужгород
Павло Мешко і Чартерний Президент
Ярослав Андрусяк, які очолили оргкомі
тет зі святкування ювілею Клубу, зумі
ли впродовж 13 травня 2009 року органі
зувати і реалізувати чудову триденну
програму для Ротарійців.
Олег Лукша,
РК Ужгород

Уникайте електронного шахрайства
Президенти Клубів і Губернатори Дистриктів повинні проінформувати членів
Ротарі про те, що імейли, в яких містяться прохання про грошову допомогу,
банківські рахунки або запити інших персональних даних  результат діяльності
шахраїв.
Ротарі Інтернешнл не просить грошей, як і не запрошує персональну інформа
цію через імейли або інші електронні джерела.
Одні аферисти повідомляють, що покійний Ротарієць залишив гроші на імейл
одержувача з метою пожертвування на добродійні акції. Інші ж просять про гро
шове пожертвування на Інтеракт Клуб, вказаний у списку на сайті. Є і такі шах
раї, які повідомляють одержувача про грошовий приз або пропозицію працев
лаштування, пов’язану з Ротарі.
Ротарі Інтернешнл переконливо просить всіх Ротарійців остерігатися подібних
листів і заяв, а для того, щоб не стати жертвою шахраїв, негайно знищувати будь
який підозрілий імейл.
Rotary World, квітень 2009

Для тих з нас, хто є Ротарійцем
впродовж багатьох років або навіть
десятиліть, Ротарі стало способом
життя. Але, для кожного з нас був мо
мент, коли ми мали статус «новачка»,
і в кожного з нас є власна історія
приходу в Ротарі.
Для мене рішення вступити в Ро
тарі Клуб було легким – адже Член
ство в Ротарі це наша родинна тради
ція. Мій батько був Ротарійцем впро
довж багатьох років і навіть займав
пост ПастГубернатора Дистрикту. Я
знав, що вступ до Ротарі – серйозне
рішення, але розумів також, що воно
принесе мені величезне задоволення.
Гарний Клуб Ротарі поєднує ро
боту з розвагами, служіння з товари
ством. Ми з нетерпінням чекаємо мо
менту Клубних засідань і заходів, тому
що знаємо, що вони будуть успішни
ми і продуктивними. Ми також чекає
мо зустрічі з давніми друзями, зустрі
чаємося з новими цікавими людьми,
ділимося задоволенням, отриманим від
добре виконаної роботи.
Ротарійці приходять у Ротарі з ба
гатьох причин, але братерство і това
риство служить найбільшою стимул
реакцією, аби залишитися. Це саме те,
що вабить нас приходити на засідан
ня Клубу тиждень за тижнем, те, що
приводить Ротарійців зі всього світу
на щорічні Конвенції РІ.
Для багатьох із нас перша участь в
Конвенції РІ стала точкою відліку в
нашій Ротарійській кар’єрі. Це час,
коли ми в повному об’ємі бачимо ши
рокі можливості Ротарі і відчуваємо
його силу творити добро у всьому
світі.
Зовсім скоро підійде до кінця цей
чудовий Ротарійський рік – рік, впро
довж якого ми докладали стільки зу
силь, аби Втілити Мрію дітей зі всьо
го світу В Реальність. Я запрошую вас
всіх відсвяткувати закінчення цього
року на Конвенції РІ 2009 в Бірмінгемі,
Великобританія. Це подія, поза сумні
вом, обіцяє стати незабутньою, і я спо
діваюся на зустріч з вами.
Президент РІ
Донг Керн Лі
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Із засідання
Міжнародного
Комітету
ПольщаФранція
Через місяць після зустрічі Міжна
родного Комітету Франція Польща
у Валенсьєнс (Франція), відразу
після закінчення ПЕТС в Любліні, в
неділю 29 березня цього року відбу
лося засідання Польської Секції Ко
мітету.
Засідання проходило в історичному
залі Люблінського Наукового Товари
ства. У зустрічі взяли участь дев’ятнад
цять осіб, у тому числі декілька Губер
наторів Д2230, включно з діючим –
Тадеушем Плузіньским, а також коор
динатором міжнародних комітетів в
Польщі Анджеєм Людеком. Учасника
ми були також наші почесні гості з
Франції Марсель Стефаньскі і Едуард
Лезон.
Найбільші досягнення Комітету
можна відмітити у сфері доброчин
них проектів на території Польщі за
участю французьких Дистриктів і
Клубів. Різного роду проекти
спільно з польськими Ротарі Клуба
ми були реалізовані в багатьох
містах, найбільше в Любліні, але та
кож і в Хелмі, Замосці, Пшемислі,
Кракові, БельськоБялей, Казімєжі
Дольному, Варшаві, Торуні, Ґдині,
Щеціні і Вроцлаві.
У сумі різного роду добродійних
проектів було 26, а їх загальна вартість
(включаючи дофінансування Ротарі
Фаундейшн) склала близько 2 млн до
ларів США.
Присутній на зустрічі Губерна
тор Д2230 Тадеуш Плузіньскі дуже
гаряче дякував президії польської
секції, що завершила свою роботу.
Особливо він відзначив її багатоліт
нього голову Януша Лясковского,
який присвятив дуже багато часу і
зусиль діяльності Комітету Польща
Франція.
Пьотр Вигнаньчук,
Rotarianin, №2/2009

Подорож до самого серця Польщі
Польське місто Лодзь в багатьох путів
никах іменується не інакше, як «серце
Польщі». Так вважають і жителі цього
міста. Лодзь — це один з центрів культур
ного, торгівельного, наукового життя краї
ни. Своїм статусом місто зобов’язане гео
графічному розташуванню в центрі краї
ни на перехресті багатьох важливих доріг.
Цього року Лодзь став ще і центром,
де зійшлися дороги великої кількості Ро
тарактівців із Польщі, України і Білорусі.
А приводом для цього став щорічний
захід Дистрикту 2230 — Дистриктна
Конференція Клубів Ротаракт, яка випа
ла на 2829 березня.
Цього року організатором Конфе
ренції став РТК Лодзь, який до того ж
виявився ще й іменинником з дуже серй
озним ювілеєм, — 15 років!
Кількість учасників нинішньої Конфе
ренції досягла ста чоловік, що представляли
24 Клуби Дистрикту. Українську делегацію у
складі 18 осіб представляли Ротарактівці з
Дніпропетровська, Запоріжжя, Києва, Льво
ва, Рівного, Тернополя, Ужгорода, Черкас і
Ялти. Приємно було побачити не лише давніх
друзів, Ротарактівців з досвідом, але й заці
кавлених та енергійних новачків, що свідчить
про розвиток руху Ротаракт в нашій країні.
Офіційна частина Конференції, не
зважаючи на прикметник «офіційна»,
пройшла жваво, весело, цікаво і, безу
мовно, з користю для всіх учасників. З
вітальним словом виступила Президент
РТК Лодзь Наталія Лясота, а також ДРР
минаючого Ротарійського року Войтек
Доміняк (РТК Щецін), голова комітету у
справах Ротаракту Дистрикту 2230 Лу
каш Ґроховскі, ВіцеДРР від України
Ольга Новіцька (РТК Рівне).
І закипіла робота. Клуби ділилися
своїми досягненнями за минулий рік. Всі

Кращі в Дистрикті:
Кращий Клуб:
1  РТК ВаршаваВікторі
2  РТК Єлєня ҐураКарконоше
3  РТК КиївЦентр
Кращий Клубний проект:
1  РТК Єлєня ҐураКарконоше
2  РТК Труймясто
3  РТК Рівне
Кращий міжнародний проект:
1  РТК ВаршаваЗамок
2  РТК Львів
3  РТК Краків
Кращий соціальний проект:
1  РТК Ялта
2  РТК Щецін
3  РТК Ужгород

Символічна передача чека для
здійснення проекту станції очищення води в
Будинку відпочинку в Пущі
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Краща презентація:
1  РТК ВаршаваСтаре Място
2  РТК Львів
3  РТК Ялта

Українські Ротарактівці на Конференції в Лодзі

представлені проекти розглянуло компе
тентне журі у складі членів Дистрикт
ної комісії. За підсумками розгляду знай
шли своїх володарів дипломи з наступ
них номінацій «Кращий Клуб», «Кращий
міжнародний проект», «Кращий Клуб
ний проект», «Кращий соціальний про
ект» і «Краща презентація». Членами Ди
стриктної комісії було прийнято одно
стайне рішення відзначити також про
ект РТК ВаршаваВілянув.
Відмічені також були Клуби за найбі
льшу кількість учасників на Дистриктній
Конференції (РТК ВаршаваВікторі), за
найтіснішу співпрацю з Ротарі (РТК
КиївЦентр), за кращу мобільність в Ди
стриктних поїздках (РТК Єлєня Ґура
Карконоше).
Під час Конференції також відбули
ся вибори ДРР 2230 на 2010/2011 Ротарі
йський рік (District Rotaract Repre
sentative, або Представник Ротаракту в
Дистрикті). Були заявлені дві кандидату
ри: Беата Бартошевіч, РТК Єлєня Ґура–
Карконоше (Польща) і Тетяна Прилип
ко, РТК Ялта (Україна). За підсумками
голосування Клубів на цю посаду було
обрано Тетяну Приліпко.
Гарненько попрацювавши, всі учас
ники Конференції розбрелися по кімна
тах готуватися до традиційної нео
фіційної частини, тобто до банкетувечі
рки. Успадковувавши кращі традиції Ро
таракту, вечірка мала певну темати
ку, що у свою чергу вимагало дотриман
ня відповідного дресскоду. Цього року
ми згадували кінематографічний спадок
культової американської кінофігури
Квентіна Тарантіно. Місце вечірки пе
ретворилося на своєрідний знімальний
майданчик, де можна було зустріти ге
роїв таких гучних стрічок як «Криміналь
не чтиво», «Місто гріха», «Скажені пси»,
«Чотири кімнати». Правда, атмосфера
вечірки жодним чином не відповідала
характерному для цих стрічок бруталь
нокривавому свавіллю. Все пройшло
весело і поРотарактівски інтеграційно:
слова вітання Клубуорганізатора і, за
сумісництвом, іменинника, безліч да
рунків, позитивних емоцій і, звичайно
ж, танці до ранку.
Тетяна Приліпко
РТК Ялта

Час добрих справ
5 лютого 2009 року маленькі пацієнти Дитячої клінічної
лікарні № 3 Солом’янського району міста Києва прове
ли особливо. Цього зимового дня лікарня отримала над
звичайно корисний подарунок від Ротаракт Клубу Київ
Центр обладнаний кабінет реабілітації для дітей з об
меженими можливостями.
Акція зі збору коштів трива
ла близько одного місяця. Ініціа
тиву київських Ротарактівців
підтримали іноземні компанії
АКІБ «Укрсиббанк», Leo Burnett
Ukraine, Samsung Електронікс
Україна, Українськоамери
канський Гуманітарний інститут
«Вісконсінській міжнародний
університет (США) в Україні» та
меценати  подружжя Андрій і
Ольга Лірник.
На зібрані кошти Ротаракт
Клуб КиївЦентр закупив апа
рат для кисневосінглетних су
мішей, вібромассажер, трена
жер, велоергометр, бігові дорі
жки та еспандер. Сучасні тре
нажери, спеціально адаптовані
під потреби дітей з обмежени

Коли верстався номер:
Проект РТК КиївЦентр «Час
добрих справ» зайняв друге
місце в щорічному Євро
пейському конкурсі на кра
щий проект Ротаракт Клубу.

ми можливостями, викликали
яскраві позитивні емоції у ма
леньких пацієнтів, які не змог
ли утриматися і відразу ж зро
били кілька тренажерних
вправ.
У цей же час усі запрошені
на урочисту церемонію
відкриття кабінету побачили
апарат для приготування
сінглентних сумішей у дії 
«кисневі коктейлі», пригото
вані для маленьких пацієнтів,
позитивно впливають на стан
легеневої системи і всього
організму. Багато теплих слів
на адресу Ротарактівської мо
лоді лунало в цей день із вуст
головного лікаря Дитячої
клінічної лікарні № 3 Ганни Са
фонової, представників влади
району, медперсоналу лікарні,
самих маленьких пацієнтів та
їх батьків, представників бізне
су та Ротарійців Клубу Київ
Центр. До речі, саме в цей день
київські Ротарійці прийняли
рішення про передачу лікарні

Тренажери для маленьких паціентів

сучасного потужного фільтра
для очищення питної води.
Задумано – зроблено. Сьо
годні дітвора та медперсонал
уже користуються таким
фільтром. Кошти на його от
римання були зібрані у ході
благодійного аукціону, який
був проведений під час щоріч
ної зустрічі Ротарі Клубів «Ро
тарійське коло 2008», ініціато
ром якої вже вдруге виступив
РК КиївЦентр.
Представник Укрсиббанку
відзначив, що в душі кожен із
нас готовий чинити добрі спра
ви, та, з різних причин, не зав
жди це робить. Тому потрібна
людина чи організація, яка
буде спроможна ініціювати,
організувати всіх для прове

Відкрий Ротаракт,
або поновлення діяльності РТК Суми
Проект «Відкрий Ротаракт» вже має невелику
історію в Україні. Головна мета проекту – розви
ток і розповсюдження Ротаракту по всій країні.
Ідея проекту дуже проста: в Україні існує понад
40 Клубів Ротарі, і лише 14 офіційно зареєстро
ваних Ротаракт Клубів. Це майже втричі менше.
Тому уже другий рік поспіль на Все
світньому тижні Ротаракту (тиждень, на
який випадає 13 березня) РТК КиївЦентр
їде в гості до поки що «бездітного» Ро
таріКлубу. Там Ротарактівці збирають
місцеву молодь і проводять велику пре
зентацію про те, що таке Ротаракт, про
його історію, проекти, про українські
Клуби і, найголовніше, – про те, що от
римує Ротарактівська молодь і що по
трібно для того, щоб відкрити такий
Клуб у своєму місті.
З такою презентацією РТК Київ
Центр вже побував у Чернігові, Одесі та
Вінниці. Дійшла черга і до Сум.
Особливість цього міста у тому, що
тут вже був зареєстрований і діяв Рота

рактКлуб, та після того, як частина Ро
тарактівців поїхала з міста на навчання,
він припинив свою діяльність.
Спільними зусиллями 14 березня в
приміщенні конференцзалу Сумського
державного університету відбулася пре
зентація діяльності РотарактКлубу.
Після офіційної частини почалося саме
найцікавіше: посипалися запитання від
присутньої молоді: «Як зробити це…?»,
«Що потрібно для цього…?» Стало зро
зуміло: Ротаракту в Сумах бути!
Уже наступного дня оновлений РТК
Суми спільно з місцевими Ротарійцями
та київськими Ротарактівцями провели
акцію у Сумському притулку. Це була
не просто допомога, а справжнє свято з

Дитяча клінічна лікарня № 3 Со
лом’янського району міста Києва
обслуговує 31 062 дитини, серед
яких 408 дітей з обмеженими
можливостями.
дення добрих справ на благо
суспільства. І саме завдяки
енергійним і ініціативним Ро
тарактівцям вдалося успішно
реалізувати цей проект.
Будемо сподіватися, що час
добрих справ не завершуєть
ся, а лише триває. А Ротаракті
вським добрим серцям поба
жаємо сонця, тепла та наснаги
на нові світлі та корисні звер
шення.
Тамара Недобір,
РК Київ-Центр

РОТАРІ У ЦИФРАХ
в Україні і Білорусі нараховується:
45 Ротаріклубів
820 Ротарійців
14 Ротарактклубів
210 Ротарактівців
4 Інтерактклуби
50 інтерактівців
Дані наведено станом на
01.05.2009 р.

іграми, «солодким столом» і подарунка
ми. Саме теплих сімейних заходів так не
вистачає дітворі, позбавленій батьківсь
кої любові і опіки.
Ну а стосовно РТК Суми, то за ньо
го хвилюватися не треба. Сумська мо
лодь вже знайшла місце для зустрічей і
проводить засідання щотижня, налаго
дила контакт із своїм «батьківським»
РотаріКлубом і розробляє нові цікаві
проекти.
Хто знає, можливо якраз завдяки
проекту «Відкрий Ротаракт» в Україні
через декілька років кожний Ротаріклуб
отримає молодіжне крило.
Антон Скіба,
РТК Київ-Центр
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Фокусгрупи
дають можливість
змінити курс
Для того, щоб вивчити можли
вості Клубів ефективніше фокусува
тися на нових членах, Ротарі впродовж
2008 року створювало фокусгрупи із
неРотарійців в Сіднеї, Австралія; Йо
ганнесбурзі, Південна Африка; і Буе
носАйресі, Аргентина.
В результаті, учасники фокус
груп визначили Ротарі як елітарну, на
цілену на чоловічу аудиторію літньо
го віку, таємну, і таку, що прагне до
збагачення, організацію. У них також
склалося стійке переконання, що
жінки в Ротарі небажані. Респонден
ти, опитані повсюдно, продемонстру
вали значну прогалину у знаннях про
діяльність Ротарі – як на локально
му, так і на міжнародному рівні – а
також про можливість вступу до Клу
бу. Коли їх просили прокоментувати
завдання Ротарі і користь від членства
в організації, а також вимоги до
членів, учасники фокусгруп хвилю
валися і зазнавали труднощів.
Всі без виключення не змогли
відповісти на питання про вимоги
щодо відвідуваності щотижневих
Клубних засідань. У кожному місті
були укладені договори з дослідниць
кими фірмами і вибрані учасники для
зборів фокусгруп.
Хоча отримані дані й невтішні, цю
проблему все ж можна здолати. Клу
би і Дистрикти можуть провести за
ходи, для того, щоб поміняти імідж
Ротарі і змінити курс в зворотну від
старіючого членства сторону.
Рон Бьюбейн, Голова Комітету РІ
з Розвитку і Зміцнення Членства і
Майк Макґаверн, його заступник, зап
ропонували наступні шляхи вирішен
ня проблеми:
Використовувати місцеві засоби
масової інформації для демонстрації
активної участі вашого Клубу в гро
мадських проектах.
Адресувати свої звернення жіночій
аудиторії і молодим фахівцям.
Акцентувати увагу на цінності
дружби і сім’ї, як на основних чинни
ках користі від вступу до лав Ро
тарійців.
Демонструвати потенціал волон
тера.
Розробляти лаконічні, цікаві по
слання Клубу і Дистрикту.
Віддавати перевагу новим техноло
гіям і засобам масової інформації для
доставки і розширення спектру ваших
звернень.
Розвивати інформування про полі
тику 50% відвідування, згідно Стандар
тної Конституції Ротарі Клубу (ст.12,
параграф 4), не задаючись метою 100%
відвідуваності.
Розвивати і удосконалювати
структуру Клубних засідань, включа
ючи участь в проектах служіння і за
сіданнях комітетів, а також засідань в
режимі онлайн.
Rotary World, квітень 2009
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Санітари кримського лісу
11 квітня 2009 року в Ялті, а саме в
селищі Оползневе пройшла щорічна ак
ція Клубів Ротарі і Ротаракт міста Ялти з
висадки молодих саджанців сосни і при
бирання території Ялтинського заповід
ника. Уже за традицією участь в акції
прийняли ІнтерактКлуб Ялти, РК Алуш
та, РК і РТК Сімферополь, Ялтинський
клуб мисливців і рибалок «Артеміда».
Приємною несподіванкою став приїзд
ініціативної групи зі створення Клубу
Ротаракт міста Севастополя. Крім того,
цього року до цієї благородної справи
приєдналися студенти ялтинських ВУЗів,
представники Армії спасіння і жителі
міста.
Як завжди, акція проводилася за
підтримки і активної участі працівників
Ялтинського державного гірничолісово
го природного заповідника, представ
ників місцевих ЗМІ.
Нагадаємо, що в 2006 і 2007 роках ви
саджування дерев проводилося на обго
рілому схилі Кримських гір (гора Іограф)
на території заповідника в рамках Все
української акції «Майбутнє лісу в твоїх
руках!». З 2008 року молоді сосни висад
жуються в селищі Оползневе на землях
Ялтинського заповідника, де два роки
тому сталася страшна і руйнівна для еко
логії лісу і всього південного узбереж
жя пожежа.
Цього року в акції взяли участь
більше 100 осіб, які, не зважаючи на
більш, ніж суворі погодні умови, зроби
ли все можливе і неможливе, аби внести
свій вклад до поповнення родини вічно
зелених дерев, сподіваючись, що в май
бутньому вони стануть гордістю і
справжнім скарбом південного берегу
Криму і всієї України!

Ротаріанський десант розбирає
завали лісового згарища

Гідною винагородою за плідну робо
ту стала не лише можливість погрітися
біля вогнища, але й покуштувати гарячі
і смачні страви, приготовані народними
умільцями прямо на природі.
До кінця заходу руки, так само як і
душі, учасників акції зігрілися, обличчя
світилися посмішками, а хмаринки над
головами втекли за горизонт. Продов
женням дня стали танці в ритмі вальсу
довкола озера, задушевні розмови з но
вими і давніми друзями і обмін позитив
ними враженнями від загальної доброї
справи, якої, як і кожного року, виста
чило на всіх!
Дарина Свірідова,
РТК Ялта

Навчайся, студенте...
Щорічно 2 лютого у
маленькому американсь
кому містечку Панкса
тоні мешканці збирають
ся на площі й чекають,
коли мер зі своїми по
мічниками витягне з нори
найшанованішого байба
ка цієї місцини  Філа,
щоб звірятко зробило
прогноз.
У Харківській області
з’явилася схожа традиція:
за сприяння представників
місцевого пресклубу та
Ротарі Клубу, журналісти
міста і області, студенти
Національного універси
тету ім. В. Каразіна їздять
на біостанцію відвідати
свого синоптика  Тимка.
Склавши тести з українсь
кої мови та біології на ре
кордні 200 балів, байбак
цього року був «прийня
тий» до лав студентів із
грошовим утриманням у
500 грн. Як поважному

Бабак Тимко - харківський синоптик

батькові сімейства йому
подарували 2кімнатну
«квартиру».
На жаль, наступного
року Тимко йде на пенсію:
у 9річному віці йому по
трібен спокій. Але якщо
наші парламентарії прий

муть закон і збільшать три
валість мінімального тру
дового стажу, то Тимкові
також, хочнехоч, дове
деться підзатриматися ...
незважаючи на біологіч
ний годинник!
РК Харків

Український дебют у великому слаломі
В світі існує багато органі
зацій, які ставлять перед собою
мету творити добро і здійсню
вати проекти служіння. Проте
ніщо так не відрізняє Ротарі
Інтернешнл, як дух товариства,
що панує в Ротарійському світі.
Об’єднання з інтересів є не
від’ємною частиною життя ба
гатьох Ротарійців. Саме тому
в світі налічується більш ніж
сто Ротарійських товариств,
що допомагають спілкуватися
колегамРотарійцям з різних
куточків нашої планети.
Міжнародне товариство
лижниківРотарійців (ISFR)
було створене тридцять п’ять
років тому і на сьогоднішній
день об’єднує більш ніж чоти
риста Ротарійців. Спілкування
з колегами, Ротарійська друж
ба, спільний зимовий відпочи
нок – лише невелика частина
діяльності ISFR. Крім того,
лижникиРотарійці змагають
ся в щорічних чемпіонатах.
Цього року в італійському
містікурорті Альта Бадіа (Alta
Badia) пройшов 8ий Лижний
чемпіонат світу серед Ро
тарійців.
Цей чемпіонат став при
мітним тому, що в ньому впер
ше брали участь Ротарійці з
України – Ігор Огородник (РК
Сімферополь) і його син Воло
димир Огородник (РТК Київ).

Слід зазначити, «перший мли
нець» зовсім не став сніговою
грудкою.
У чемпіонаті брало участь
сто двадцять п’ять Ротарійців
з двадцяти двох країн світу.
Окрім двох українців, наш Ди
стрикт був також представле
ний 4ма Ротарійцями з Польщі
і 3ма – з Білорусі. Програма
чемпіонату складалася із зма
гань з 3х видів лижного спорту
– великий слалом, великий
крос і «альпійські» лижі. Ос
танній вид виявився дуже спе
цифічним, оскільки передба
чав участь на спеціальних ли
жах на вовняній основі, тому в
ньому було заявлено зовсім
мало учасників. Основна ж
боротьба розгорнулася на
схилі гірськолижного спуску
– слаломігіганті.
Весь слалом був розділений
на 7 вікових груп. До речі, най
молодшим учасником був 17
річний Інтерактівець з Німеч
чини, а найстаршим – 87
річний Ротарієць з Італії, який,
не дивлячись на свій вік, спус
тився швидше багатьох 30
річних. У змаганні зі слалому
брало участь семеро осіб з на
шого Дистрикту. На жаль, при
зові медалі нам не дісталися,
але сміливо можна стверджу
вати, що краків’янин Марек
Звісли (спуск за 40,79 сек) і

Ротарієць Ігор Огородник на етапі великого слалому

сімферополець Ігор Огород
ник (44,04 сек) – кращі в Дис
трикті. У загальному заліку
Ігор і Марек увійшли до тре
тьої десятки найсильніших (з
125ти учасників), а це можна
вважати достойним дебютним
виступом.
Але не лише змаганнями
жили Ротарійці в дні чемпіо
нату. Протягом тижня перебу
вання гості побачили незабут
ню ходу з факелами, лижний
шоупарад, акробатичні стриб
ки з трампліна. На Ротарійсь
кому дружньому вечорі ук
раїнці також «відмітилися»,
одягнувшись у вишиванки, чим
викликали непідробний інте

рес з боку друзівРотарійців з
інших країн.
«У таких чемпіонатах тре
ба обов’язково брати участь.
Це унікальна можливість по
спілкуватися з друзямиРота
рійцями і зайнятися своїм
улюбленим видом спорту. Зак
ликаю любителів лижного
спорту об’єднатися в Рота
рійську команду і гідно пред
ставити Україну на наступно
му Ротарійському чемпіонаті,
який відбудеться через рік в
Сполучених Штатах Америки»,
 сказав на закінчення сімфе
рополець Ігор Огородник.
Микола Стеблянко
РК Сімферополь

Технологія забезпечує переможне просування Міжнародного Шахового Товариства
Пройшли ті часи, коли для закінчен
ня шахового чемпіонату потрібно було
близько двох років. Тепер, замість того,
щоб наклеювати марки на поштовий
конверт і відправляти поштою свій виг
рашний хід, члени Міжнародного Шахо
вого Товариства можуть захопити коро
ля, просто клікнувши комп’ютерною
мишкою.
Завдяки тому, що партії розігрують
ся за допомогою електронної пошти, гра

Девід Сміт, (справа), голова Міжнародного Ротарійського Шахового Товариства, розігрує партію шахів
в Будинку Дружби, під час проведення Конвенції РІ
2008 в Лос Анджелесі, Каліфорнія, США.

завершується протягом декількох
тижнів, а не років, як це було за часів
відправки звичайною поштою. Проте,
кореспонденція через Інтернет зробила
значно більше, ніж просте підвищення
швидкості ігор, вважає Девід Сміт – зав
дяки Інтернету зміцнилися дружні взає
мини, налагодилися контакти, зміцнився
дух товариства.
“Технологія дійсно удосконалила
міжнародну гру між Ротарійцями”,  зая
вив Сміт, член Ротарі Клубу Баркінґсайд,
Лондон, Великобританія. “Стало про
стіше налагодити контакти з новим грав
цем, обмінятися думками про поточні
події, поділитися інформацією про напря
ми діяльності Клубів один одного.”
Сміт додав також, що брати участь в
шаховому товаристві дуже просто, адже
для того, щоб бути активним членом,
зовсім необов’язково особисто бути
присутнім на зустрічах.
З дня свого заснування в 1977 році,
шахове товариство розміщувало свої
кіоски на багатьох Конвенціях РІ, зок
рема – як на всіх американських з’їздах,
так і на багатьох зарубіжних. Під час
Конвенції 2008 в Лос Анджелесі, в това
риство вступила рекордна кількість

членів – 20 осіб. Звертаючись до Ро
тарійців, Сміт повідомив, що щорічний
членський внесок в товариство складає
всього USD25.
“Товариство є невід”ємною части
ною Ротарі ”,  заявив Сміт. “Поєднання
обох захоплень мого життя – шахів і
Ротарі – приносить мені величезне за
доволення.”

Ротарі у цифрах
У світі нараховується:
1,220,413 Ротарійців
534 Дистриктів Ротарі
33,260 Ротарі Клубів
7,472 Ротаракт Клубів
171,856 членів РТК
11,886 Інтеракт Клубів
272,918 членів Інтеракт
6,522 Ротарійські громадські корпуси (РГК)
150,006 членів РГК
Дані на 30 листопада 2008 р.
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Вітаємо з річницею
створення
13 років РК Дніпродзержинськ 30.05.1996
13 років РК Сімферополь 31.05.1996
4 роки РК Ужгород Скала 31.05.2005
13 років РК Ялта 03.06.1996
15 років РК Ужгород 08.06.1994
12 років РК Дніпропетровськ 10.06.1997
12 років РК Черкаси 10.06.1997
3 роки РК Київ Малтинешнл 13.06.2006
6 років РК Львів Ратуша 17.06.2003
12 років РК Київ Печерськ 18.06.1997
6 років РК Черкаси Центр 17.06.2003
12 років РК Феодосія 26.06.1997
3 роки РК Чернігів30.06.2006
13 років РК Рівне 08.07.1996

Вітаємо
з Днем народження
25 травня
Андрій Баганич,
Паст Губернатор Дистрикту
26 травня Леонід Біттерліх,
Секретар РК Суми

Ми інтегруємо Ротарійське співтовариство
Ротарі Клуб Бяла Под
ляска сердечно запрошує
аматорів і цінителів тра
диційного старопольско
го напою, а також всіх
друзів на Другий Рота
рійський Підляський Фе
стиваль Наливок, який
відбудеться 13 червня 2009
року у Парковопалацо
вому комплексі у Рос
коші.
Вперше цей захід
відбувся рік тому і був
визнаний учасниками.
Після довгих дегустацій,
дискусій у веселій ат
мосфері 1е місце і Ку
бок Старости Бельсько
го отримав Януш Дені
сюк (РК Бяла Подляска)
за наливку з бузини, 2е
місце і Кубок Президен
та РК Бяла Подляска за
тернівку отримав Марек
Скварскі (Варшава),

який також був відміче
ний призом учасників
фестивалю, 3е місце і
Кубок ПрезидентаЕлек
та отримав Адам Нова
щиньскі (РК Карконоше)
за наливку з дикої рожі.
Журі також відзначило
Данусю Собкевіч (РК
Бяла Подляска) за вишне
ву наливку і доктора
Вєслава Брожека за айві
вку.
З непідробною щирі
стю і задоволенням
Президент Януш Дені
сюк і РК Бяла Подляска
запрошують до загаль
ної дегустації в атмос
фері дружби і братер
ства, до забави, завдяки
якій ми познайомимося
краще, а прибуток ми
використаємо, як завж
ди, на благочинні спра
ви.

3 червня
Мирослав Гаврилів,
Офіцер Дистрикту
16 червня
Ігор Хом’яков,
Секретар РК Алушта

2 липня
Данило Гаврилов,
Президент РК Феодосія
7 липня
Павло Кашкадамов,
Паст Губернатор Дистрикту
7 липня
Сергій Саталкін,
Офіцер Дистрикту

10 липня
Ростислав Смук,
Офіцер Дистрикту
19 липня Ігор Сирямін,
Офіцер Дистрикту
24 липня Алєксандр Аніщен
ко, Офіцер Дистрикту
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23 липня Борис Габєлєв, Пре
зидент РК Чернігів

Вартість участі у Фес
тивалі 100 злотих від кож
ного учасника, ми гаран
туємо милу розвагу, не
повторну атмосферу і не
забутні смакові і арома
тичні враження.
Януш Матусяк,
Rotarianin, №2/2009

Не стало Еуґеніуша Піонтека,
чудової людини і видатного
Ротарійця

29 травня
Сергій Філіппов,
Офіцер Дистрикту

19 червня Ігор Паньонко,
офіцер Дистрикту

Айвівки, барбарисівки,
горіхівки...

Еуґеніуш Піонтек, доктор юридичних
наук, заслужений діяч освіти, директор
Інституту Міжнародного Права на Фа
культеті Права та Адміністрації Вар
шавського Університету, професор ряду
університетів в Люксембурзі, Бельгії, Ве
ликобританії, Голландії та Австралії. Член
численних інституцій міжнародного пра
ва, експерт Польського Сейму в справах
міжнародної торгівлі, член Законодавчої
ради при Міністерстві Промисловості та
Торгівлі, член Експертного Комітету в
Раді Комітету Європейської Інтеграції
Польщі. Автор шести книг та декількох
сотень статей в області права та міжна
родних відносин. Практикуючий адвокат
та юридичний консультант, партнер в
Юридичному Бюро «Е.Піонтек, С.Ри
мар, А. Вісьнєвскі».
Народився Еуґеніуш у відомій
польській сім’ї з Нижньої Сілезії, дитин
ство провів на Волині, був вихований у
найкращих традиціях патріотизму та
честі. Вже в дитячі роки приймав посиль
ну участь у варшавському антинімець
кому підпіллі. Гуманіст, послідовний бо
рець з тоталітаризмом у будьяких його
проявах, демократ за поглядами та пере
конаннями, гарячий любитель сафарі,
поціновувач доброго віскі та запашно
го тютюну в колекційних люльках – де
б не з’являвся, він тут же ставав душею
компанії та неформальним лідером.

Знання багатьох іноземних мов, безмеж
на ерудиція, неймовірно глибоке знання
історії робили його чудовим співрозмов
ником, блискучим лектором, незапереч
ним авторитетом в найрізноманітніших
галузях знань. Еуґеніуш був палким
шанувальником України, закоханим в
український фольклор, послідовним за
хисником ідеї історичної тотожності
Українського та Польського народів,
щирим прихильником нашої держави та
особистим другом багатьох з нас. Лю
дина незламних моральних та ідейних
принципів – Еуґеніуш не визнавав
півтонів у людських відносинах, завжди
був щирим та чесним, незалежно від си
туації та обставин.
Незважаючи на надзвичайно насиче
не професійне та особисте життя, Еуґені
уш знайшов час, щоб ще у 1987 році ак
тивно долучитись до відновлюваного Ро
тарійського руху і, використовуючи свій
авторитет, фахові знання та досвід, до
битися від, на той час іще, у великій мірі,
комуністичнозалежного, керівництва
Польщі, дозволу на створення першого
повоєнного польського Ротарі Клубу у
Варшаві, чартерним членом якого він був.
У 199394 роках він був Чартерним Пре
зидентом новоствореного Ротарі Клубу
Варшава Старе Място. Будучи ентузіа
стом відновлення історичних дружніх
зв’язків наших народів активно приймав
участь у створенні міжнародного Дист
рикту 2230 РІ (Білорусь, Польща, Украї
на) під час своєї Губернаторської каденції
у 1999 – 2000 рр. На Конвенції Ротарі
Інтернешнл в Барселоні у 2002 році отри
мав від Президента РІ Ріка Кінґа відзна
ку за видатне служіння ідеям Ротарі. Був
активним Ротарійцем до останнього по
диху, повністю віддаючись ідеям допо
моги тим, хто її потребує і підтримки
зневірених у важкі хвилини.
Еуґеніуш був нашим шанованим со
ратником, вірним товаришем і надійним
другом.
Пам’ять про нього завжди житиме у
наших серцях.

