ROTARY W DYSTRYKCIE

Bawimy się i pomagamy
RC Bartoszyce/RC Giżycko/RC
Olsztyn/RC Olsztyn Varmia
17 stycznia

fot. Jarek Majkowski

Rotarianie z czterech klubów oraz ich przyjaciele (w sumie 350
osób!) bawili się 17 stycznia w XIV-wiecznym zamku krzyżackim w Rynie. Był to pierwszy wspólnie zorganizowany bal.
Imprezę poprzedził czarter nowego klubu Olsztyn Varmia
(więcej o klubie na str. 14–15). Potem gości balu powitali prezydenci klubów-organizatorów: RC Giżycko – Joanna Dzienis,
RC Olsztyn – Grzegorz Baluta i RC Bartoszyce – Piotr Wasilewski. Wśród zaproszonych była siostra Aneta Olechnowicz,
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Dochód
z balu sfinansuje wyposażenie pralni w jej placówce, opiekującej się 80 kobietami i dziewczętami niepełnosprawnymi
intelektualnie. Podopieczne DPS-u zaprezentowały układ choreograficzny „Czapliny”, zbierając za niego ogromne brawa.
Kolejnym ważnym momentem było wręczenie trzem członkom RC Bartoszyce odznaczeń Paul Harris Fellow. Otrzymali je Janusz Dąbrowski, Andrzej Ficek i Tomek Wiszniewski.
Część oficjalna została zakończona, wieczór wypełniła muzyka
i tańce. Świetny występ zapewnił Dariusz Kordek z zespołem.
Była też licytacja dzieł sztuki i loteria fantowa, w której każdy
los wygrywał.
Atmosfera dopisała i jeszcze następnego dnia część gości, nie
zważając na mróz, integrowała się nadal przy ognisku.
Przy współpracy kolegów z RC Giżycko i RC Olsztyn
wiadomości zebrał Wiesław Ostapowicz

RC Poznań
22 lutego
Bal odbył się w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Uczestniczyło w nim 100 osób, w tym 16
gości z Niemiec, byli to rotarianie z RC Braunschweig-Hanse oraz ich partnerki. Gwiazdą
wieczoru była Hanna Banaszak ze swoim zespołem, a do tańca grał zespół Takt.
Dochód zostanie przeznaczony dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. W trakcie balu sprzedawaliśmy cegiełki, a wśród ich
nabywców losowaliśmy osoby, które otrzymają bardzo ciekawe fanty zebrane przez członków
klubu. Przeprowadziliśmy też aukcję na rzecz
wsparcia Domu Pomocy Społecznej. Przedmiotami aukcji były dwie prace plastyczne wykonane przez dzieci z Domu Pomocy, a także dwa
markowe zegarki podarowane przez jednego
z członków naszego klubu. Łącznie zebraliśmy
18 200 zł.
Atmosfera była znakomita. Wszyscy doskonale się bawili, większość gości już zapowiedziała udział w naszym przyszłorocznym balu
charytatywnym.
Andrzej Hofman
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