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W dniach 12–14 września odbyło się integracyjne spotkanie tegorocznych uczestników Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieżowej, znane jako Toruń Meeting. Imprezę, której powstanie
zainicjował Rotary Club Toruń, tradycyjnie już zorganizowali oraz przeprowadzili członkowie klubu Rotaract Toruń (Jacek Ziółkowski – prezydent, Tomek Zielenkiewicz – wiceprezydent, Joanna Jóźwicka, Anna
Falkowska). Program spotkania przewidywał zarówno część oficjalną,
jak również różne warsztaty, wiele rozmów oraz gier integracyjnych,
mających na celu ułatwienie młodzieży odnalezienie się w nowym dla
nich kraju, a także środowisku i kulturze. W części oficjalnej gościliśmy gubernatora dystryktu Tadeusza Płuzińskiego oraz pełny skład
komisji ds. wymiany młodzieżowej. Rotary Club Toruń reprezentował
prezydent prof. Włodzimierz Zientara oraz Zofia Jóźwicka – Oficer
YEP. Imprezę zaszczycili swoją obecnością także rotarianie z innych
klubów. Uczestnicy tworzyli bardzo barwną międzynarodową grupę:
na toruńskie spotkanie przyjechała młodzież z Brazylii, Kanady, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, a także jeden uczestnik z Ukrainy.
Swój roczny pobyt w Polsce spędzają oni w różnych częściach naszego kraju, m.in. w takich miastach, jak Bydgoszcz, Częstochowa,
Giżycko, Kazimierz Dolny, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Lublin, Olsztyn,
Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław. Toruń Meeting to dla nich
okazja na bliższe poznanie się i nawiązanie znajomości. Na zakończenie Toruń Meeting młodzież otrzymała pamiątkowe torby z toruńskimi suwenirami. Wielu z nich żegnało się słowami: We love Toruń
and we want to come back here.
Wojciech Śmigiel

W przepiękną, jeszcze letnią sobotę, 6 września 2008 r., Rotary Club Bartoszyce po raz dziewiąty zorganizował Dystryktalne Zawody Wędkarskie. O godzinie 12.00 zaczęli zjeżdżać się rotarianie
z różnych stron Polski, wyposażeni w wędki, zanętę i inny sprzęt pomocniczy. Ostatecznie do zawodów wędkarskich stanęło 29 wytrawnych wędkarzy. Walczyli drużynowo o najwyższe trofeum, czyli
Puchar Gubernatora, oraz indywidualnie o Złote Haczyki (ze szczerego złota). Nagrody tradycyjnie ufundował organizator zawodów RC
Bartoszyce. Drużynowo I miejsce zajął RC Bartoszyce – Piotr Wygnańczuk (gubernator nominat) wręczył zwycięzcom Puchar Gubernatora Dystryktu 2230. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfikowane
kluby z Kołobrzegu, Elbląga, Giżycka, Olsztyna, Gdyni oraz Sopotu.
Nagrody indywidualne otrzymali: za 1. miejsce – Leszek Dąbkowski
z RC Bartoszyce, za 2. miejsce – Zdzisław Witt z RC Elbąg, za 3.
miejsce Marcin Kujawa reprezentujący RC Bartoszyce. Łącznie podczas zawodów wyłowiono 193,4 kg dorodnego karpia. Później zajadaliśmy się przesmaczną zupą oraz wędzonym karpiem, pstrągami,
a także sushi z pstrąga, oczywiście suto popijając dobrymi napojami – by ryba nie zaszkodziła…Następne zawody odbędą się za rok,
jak nakazuje tradycja – w pierwszą sobotę września. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Stanisław Andrzejewski

