
promyk.infopromyk.info

Wydanie specjalne z okazji obchodów 20-lecia Rotary Club Olsztyn Wrzesień 2011

20 lat
Rotary Club

Olsztyn

Dla wszystkich nowych wychowanków i tych, którzy są niedoin-
formowani napiszemy parę słów na temat Stowarzyszenia Rotary
Club Olsztyn. Informacje te są umieszczone także w internecie
na stronie www.rotary.olsztyn.pl
Na przełomie 1989 i 1990 roku powstały w Olsztynie – nieza-
leżnie od siebie – dwie grupy założycielskie. Inspiratorem jednej,
działającej pod przewodnictwem Franciszka Wenty był przedsię-
biorca meblarski Rolf Demuth z klubu Detmold-Blomberg. Dru-
giej, której przewodził Bohdan Kurowski, patronował klub z
Offenburga, którego członkiem był Georg Dietrich – przedsię-
biorca transportowy, działacz charytatywny, honorowy obywatel
Olsztyna. O swym istnieniu grupy dowiedziały się za pośrednic-
twem Rotary International. Internetu jeszcze nie było...

Działania połączono. W lipcu i
sierpniu 1990 roku odbywały się
zebrania organizacyjne. Działal-
ność prowizorycznego klubu za-
inaugurowało 8 września uroczyste
spotkanie z członkami klubów De-
tmold-Blomberg z Niemiec i Roden
Leek z Holandii. Gunnar Fjellander,
ówczesny gubernator Dystryktu
239 Rotary International, do któ-
rergo początkowo przypisano pol-
skie kluby, swoim specjalnym
przedstawicielem do organizacji
olsztyńskiego klubu mianował
Jörna Clamorsa, stomatologa z
niemieckiego klubu Detmold-Blom-

berg.
Od tego czasu zaczęły się regularne, cotygodniowe
klubowe spotkania, na przemian w Novotelu (obecnie
hotel Omega) i w hotelu Gromady. Po dopełnieniu
formalności wymaganych przez polskie prawo oraz
spełnieniu rotariańskich procedur Rotary Club
Olsztyn został 5 marca 1991 r. jako siódmy klub w
Polsce przyjęty do Rotary International. Uroczystość
„charteru” odbyła się 19 maja 1991 roku w teatrze im.
Stefana Jaracza, a część "nieoficjalna" w Mierkach.
Kartę członkowską pierwszemu prezydentowi klubu –
Franciszkowi Wencie wręczył gubernator szwedz-
kiego dystryktu 239 – Sven Karud. Prócz rotarian z
klubów Detmold-Blomberg i Roden Leek oraz przed-
stawicieli szwedzkiego dystryktu uroczystość za-
szczyciła hrabina Marion Dönhoff, która wygłosiła
odczyt na temat obiektywizmu prasy.

DD omelomel



A jak się rozpoczęła nasza przyjaźń z Rotary Club Olsztyn
i jak się rozwijała?

O tym, możecie poczytać poniżej.

Wiele lat temu - gdzieś koło roku
1994, ówczesna Pani Dyrektor Kry-
styna Prajwocka próbowała znaleźć
sponsora, który pomógłby nam w
wymianie starych mebli, rozpa-
dających się łóżek, na nowe. Pani
Krysia chciała, abyśmy mieli przytul-
niejsze i wygodniejsze pokoje, więc
działała. Dzwoniła po wszystkich fir-
mach jakich się dało i w ten to spo-

sób natrafiła na Pana Stanisława
Kwiecińskiego, który wtedy był
szefem Europa Center w Olszty-
nie i zaczął nam pomagać. Stop-
niowo nasze pokoje zyskiwały
piękny wygląd, a my wygodnie
spaliśmy na nowych łóżkach. Po-
wyżej- jedno ze starych zdjęć po-
koju umeblowanego dzięki
zaangażowaniu Pana Stasia.

A ponieważ Pan Sta-
nisław był Rotarianinem,
wciągał po kolei swoich
kolegów w pomoc na-
szemu domowi.



Takie to były po-
czątki.
A potem?
Potem było już
tylko lepiej.

Z czasem zyska-
liśmy piękną pra-
cownię
komputerową z do-
stępem do inter-
netu, co wtedy było
nie lada gratką.
Nawet w szkołach
nie mieli takiej pra-
cowni.
A my lepiej niż inni
uczniowie potrafi-
liśmy posługiwać
się komputerem i
serfować po inter-
necie.

Pracownia komputerowa



W roku 2000 nasi
wspaniali Przyja-
ciele pozyskali pie-
niądze na
zagospodarownie
terenu za naszym
domem. Wspólnie z
nimi sadziliśmy
około 2 hektarowy
sad. Nikt się nie
lenił. Sadziliśmy
przeróżne drzewa i
krzewy owocowe:
jabłonie, grusze,
śliwy różnego ga-
tunku, aronie, cze-
reśnie, porzeczki,
agrest, orzechy la-

skowe, orzechy włoskie,
itp.
Zresztą, co ja wam będę
wymieniać przecież
sami wiecie czym
możemy się rozkoszo-
wać w naszym sadzie.
Aby uwiecznić i uhono-
rować ten zacny czyn
Rotarianie postawili na
terenie naszej posesji
kamień pamiątkowy.
Na tę uroczystość przy-
jechało wielu gości z
Rotary Club Olsztyn, był
też ksiądz, który poświę-
cił kamień i nasz sad.

Po tych wydarzeniach
drzewka ruszyły do roś-
nięcia.
Obecnie mamy piękne
zbiory jabłek i gruszek
oraz aronii.
Wcześniej robiliśmy
przetwory z porzeczek,
śliwek, agrestu.
Zima więc nam nie
straszna, bo w naszych
piwnicach jest zaweko-
wanych mnóstwo wita-
min.

SAD



Na zdjęciu obok widać
nasz sad w pierwszych la-
tach jago istnienia. Nawet
tak małe drzewka pięknie
kwitły i miały mnóstwo
owoców.
Chyba nieliczni z nas pa-
miętają je tak małe.

Aby ułatwić nam opiekę nad
sadem, Rotarianie dodat-
kowo ufundowali nam nowy
traktor, przyczepę i opryski-
wacz.

Jak widać ten mały
traktorek służy nam też
do świetnej zabawy.
Bardzo lubimy kuligi, i
mamy przy tym wiele
uciechy.

Jedne z pierwszych
zbiorów



Działalność naszych Przyjaciół nie
ograniczała się tylko do zaspakajania
materialnych potrzeb.
Rotarianie zawsze chętnie uczestni-
czyli i nadal aktywnie uczestniczą w
życiu naszego domu i odwiedzają nas
przy każdej nadarzającej się okazji.
Gościliśmy ich wielokrotnie na spotka-
niach noworocznych, piknikach rodzin-
nych, przed Świętami Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy, Dnia
Dziecka, itp.

Na zdjęciu obok nasze koleżanki
i nasi koledzy dziękują Panu Jur-
kowi Christa i Panu Stasiowi
Kwiecińskiemu za wspaniałe
słodkie paczki z okazji Mikołajek

Pan Jurek Christa został hojnie
obdarowany całusami za swoje
dobre serduszko. Podobnie jak
Pan Stasiu - zdjęcie na pierwszej
stronie.

Pan Jerzy Krawcewicz natomiast
obdarowuje nas podczas I Komu-
nii Świętej złotymi łańcuszkami.



Poniżej zamieściliśmy kilka zdjęć z
naszych wspólnych spokań.

Ta mała tańcząca blondyneczka -
Kasia Machnowska, jest teraz
szesnastoletnią panną. A jej taniec
wywołał wielkie uśmiechy na twa-
rzach członków Rotary Club
Olsztyn.

Nasi goście obdaro-
wani słonecznikami
własnoręcznie wy-
konanymi przez na-
szych starszych
kolegów.

A co to za okazja?

Tak obchodziliśmy
10-tą rocznicę Ro-
tary Club Olsztyn



Nasi Przyjaciele czyn-
nie uczestniczyli w or-
ganizowanych przez
placówkę Turniejach
Piłki Nożnej

Na zdjęciach -
honorowi goś-
cie: Pan Antoni
Celmer i Pan
Stanisław
Kwieciński,
podczas deko-
racji uczestni-
ków medalami.

Zdjęcie wska-
zane strzałką
pochodzi z X
Turnieju Piłki
Nożnej.
Swoją obec-
nością za-
szczycił nas
oprócz Pana
Stasia, selek-
cjoner repre-
zentacji Polski
2000-2002,
Pan Jerzy
Engel

Turniej
Piłki

Nożnej



Rotarianie przez te wszystkie lata
wspierali nas w różnoraki sposób.

Zaopatrują nieustannie naszą biblio-
tekę w najnowsze słowniki, encyklope-
die, baśnie, lektury - wszystko po to,
byśmy lepiej radzili sobie w szkole,
byśmy byli mądrzejsi, rozwijali wyob-
raźnię.

Ponadto co roku Pan Jerzy Krawce-
wicz funduje wychowankom przystę-
pującym do I Komunii Świętej, złote
łańcuszki z krzyżykami lub medalikami.

Nieżyjący już niestety Pan Tadeusz Sowiński
zaopatrywał nas w ziemniaki na zimę.

Troje z naszych kolegów mogło zrobić prawo
jazdy dzięki hojności Rotarian.

Pan Grzegorz Baluta nieustannie zaopatruje
nas w butle z gazem.

Pan Krzysztof Marczak wspiera nas finan-
sowo i duchowo angażując przy tym swoją
córkę.
Pan Jerzy Christa zaangażował swoją córkę
Martę do niesienia nam pomocy.
Dzięki niej jesteśmy zaopatrzeni w pościel i
naczynia na kilka lat.

Pan Alfred Szlaski był mocno za-
angażowany w urządzanie placu
zabaw.

Najprężniej jednak działał na
rzecz naszej placówki Pan Sta-
nisław Kwieciński, który wszelkimi
sposobami ściągał do nas swoich
kolegów i sponsorów.
Często bywał u nas nawet bez
okazji, a nawet uczestniczył z
nami w imprezach organizowa-
nych poza naszym domem

I dlatego postanowiliśmy uhonorować Wujka Stasia jedynym odznaczeniem jakie mogą nadać
dzieci - Orderem Uśmiechu.



Zamieściliśmy kilka zdjęć z tego fantastycznego wyda-
rzenia.

Pan Stasiu po wypiciu szklanki soku z cytryny został
pasowany różą na Kawalera Orderu Uśmiechu.

OORRDDEERR
UUŚŚMMIIEECCHHUU

Uroczystość ta miała
miejsce  w 2001 roku.



Oto kilka zdjęć z Pikników Rodzinnych,
które organizujemy co roku. 
Dochód jaki uda nam się uzyskać przezna-
czany jest na opłacenie kolonii wakacyj-
nych, byśmy mogli spędzić miło letni czas.

Na jednym z pierwszych Pikników Pan Sta-
nisław musiał odczytać wiersz w ramach
akcji “Cała Polska czyta dzieciom” i poszło
mu całkiem nieźle. Oczywiście Pan Antoni
nie był gorszy. 

Jak widać na załączonym obrazku
naszych Przyjaciół z Rotary Club
nigdy nie zabrakło.

rok 2010

rok 2009

rok 2005

rok 2007

PIKNIKPIKNIK

RODZINNYRODZINNY



A teraz wspominamy spotkania no-
woroczne, tzw. Choinki.

Na tych imprezach także nie brako-
wało Rotarian. I nigdy nie przy-
jeżdżali z pustymi rękoma - za
każdym razem mieli dla nas jakieś
prezenty.

rok 2004

Nasi milusińscy podczas występu.

rok 2011

Nasi goście bawili się równie
dobrze podczas części artystycznej
jak i na parkiecie

rok 2008

CHOINKACHOINKA



Rotary Club Olsztyn zaprasza
nas na Rotariańskie Majówki
Lotnicze odbywające się na lot-
nisku w Olsztynie - Dajtki.
Mamy dzięki temu możliwość
zaprezentowania szerszej pub-
liczności naszych talentów.......

........tanecznych 

........i wokalnych

Ale przede wszystkim mamy możli-
wość podziękowania Rotarianom za
ich trud i zaangażowanie oraz wiel-
kie serca. Cieszymy się, że możemy
to zrobić na szerszym forum, bo
wiemy, że zasługują na uznanie
opinii publicznej.

MMAAJJÓÓWWKKAAMMAAJJÓÓWWKKAA
RROOTTAARRIIAAŃŃSSKKAARROOTTAARRIIAAŃŃSSKKAA



Jeśli niektórzy z was jeszcze nie
wiedzą skąd mamy taki piękny
plac zabaw, ogród botaniczny,
fantastycznie wyposażoną
siłownię, rowery, namioty, śpi-
wory, to spieszymy z informacją. 
Popatrzcie na tych ludzi na zdję-
ciach, to oni starali się w pocie
czoła, abyśmy mieli sprzęt i
miejsce do wypoczynku i za-
bawy.

Nasi Przyjaciele przyjechali do
nas, by obejrzeć efekty swojej
pracy. 
Zwiedzili dom, plac zabaw,
siłownię, spróbowali jabłek ze
wspólnie sadzonego sadu.

A na zakończenie zasiedliśmy
w ogrodzie botanicznym przy
ognisku i zjedliśmy pieczone
kiełbaski.

Program

“Aktywni
przez
sport”



Plac zabaw
Tak wyglądały prace podczas
montażu naszego placu.

Niezły rozgardiasz!!!

Ale za to jaki efekt koń-
cowy.



Dzięki programowi “Aktywni
przez sport” którego koordyna-
torem był Pan Stnisław Kwie-
ciński, wzbogaciliśmy sie o
mnóstwo rowerów, namiotów
śpiworów.

W dniu dostarczenia rowe-
rów, nie obyło się bez testo-
wania sprzętu.
Chłopcy zrobili to z wielką
przyjemnością.

A teraz rowery służą nam do
rajdów, wycieczek i świetnej
zabawy. Dzięki temu sprzę-
towi powstało u nas Koło Tu-
rystyczno-Krajoznawcze
“Włóczykij”.
Rowery zdały egzamin na
zeszłorocznej wycieczce
dookoła Jezioraka, gdzie zro-
biliśmy z Panem Sławkiem
ponad 100 km przez dwa
dni.



SSiiłłoowwnniiaaSSiiłłoowwnniiaa
Program  aktywni przez sport
to także wyposażenie w
sprzęt siłowni.

Jeśli mamy ochotę zwiększyć swoją tężyznę 
fizyczną możemy zawsze skorzystać z siłowni.
Ale pamiętajcie, że tylko sytematyczne ćwiczenia
dają jakieś efekty. 
Ćwiczenia z doskoku to niezbyt dobry pomysł,
można się nabawić kontuzji.



PPrrooggrraammPPrrooggrraamm
““KKrrookk  ““KKrrookk  

kkuu  kkuu  
ddoorroossłłoośśccii””ddoorroossłłoośśccii””

Innym przedsięwzięciem jakie Ro-
tary Club Olsztyn realizowało dla
nas, był program “Krok ku do-
rosłości”.
Dzięki, niemu nasza placówka
wzbogaciła się w pralki, lodówki,
kuchnie gazowe, kuchenki mikro-
falowe, roboty kuchene, krajalnice,
zastawy kuchenne, itp.

Na zdjęciach widzimy rozładunek jedynie części sprzętu
AGD jaki Rotarianie nam ufundowali.



Sprzęt AGD jaki otrzymaliśmy pozwala
nam  lepiej przygotować się do samo-
dzielnego życia.
Potrafimy świetnie obsługiwać pralki auto-
matyczne, kuchenki gazowe i mikrofa-
lowe.
Oprócz tego wykorzystujemy roboty ku-
chenne do wyrobu przepysznych ciast,
naleśników, itp.

Tak wyglądała jedna z
pierwszych prowizorycz-
nych kuchni w gr I.

Tak wyglądają nasze kuch-
nie teraz.
Daj Boże abyśmy mieli
takie w naszym dorosłym
życiu:)



Nawet wtedy, gdy Fundacja TVN “Nie jesteś sam” rozpoczęła u nas remont domu,
nasi Przyjaciele z Rotary Club Olsztyn nie zaprzestali nas wspierać i pomagać.
Zawsze można było liczyć na tych wspaniałych ludzi, którym w szczególności przy-
świecało dobro potrzebujących.

Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowa-
nie i serce. Nie zapomnieliśmy o tych, których brak bardzo odczuwamy, a którzy
odeszli na zawsze.
Pamiętamy częste wizyty Pana Bohdana Kurowskiego. Jego promienny uśmiech
zawsze nam towarzyszy. 
Nie sposób zapomnieć też życzliwych nam: Pana Tadeusza Sowińskiego i Pana
Stanisława Waszkiewicza.
Na zawsze wspisali się w kronikę naszego domu.

Za te wszystkie lata niesionej nam pomocy, wsparcia finan-
sowego i rzeczowego, za wspólne spotkania i zabawy w na-
szej placówce oraz imprezy organizowane przez Rotary Club
w Olsztynie, składamy wyrazy szacunku, uznania i szcze-
rej sympatii oraz gorące podziękowania

Wychowankowie PROMYKA


