ROTARIANUL
LUNII:
Daniel Tănase
COVER STORY:
De vorbă
despre district,
de vorbă
despre istorie
PROIECTUL
LUNII:
Taberele RYLA

MAGAZINE
District 2241 România
și Republica Moldova
nr. 7 | august 2015

SUMAR

 August – luna apartenenței
la Rotary

04

EDITORIAL

06

COVER
STORY

14

AGENDA
ROTARY

22

DĂRUIEȘTE,
AJUTĂ,
SERVEȘTE

26

ROTARIANUL
LUNII

 Daniel Tănase

32

HOBBY
DE ROTARIAN

 Imortalitatea și cele patru căi
de a o dobândi (episodul 4)

 De vorbă despre district,
de vorbă despre istorie

 Rotary Levant
 „Romanian Traditional Art Camp
– Pottery Camp“
 Vizita delegației Districtului
1240 (UK) în Districtul 2241
România și Republica Moldova
 Foişorul de lectură
 Tabăra de creație „Culorile
Speranței“
 „Focșani Summer Blues Festival“
– ediția 2015

 Proiectul lunii: Taberele RYLA

ROTARY good news | august 2015

EDITORIAL

AUGUST –
LUNA APARTENENȚEI
LA ROTARY
Dragi prieteni,
Luna august este luna pe care Rotary International
a declarat-o ca ﬁind „Rotary Membership Month“.
Este luna în care suntem invitați să medităm
asupra apartenenței noastre la Rotary și să
rememorăm tot ce am făcut mai bun pentru
semenii noștri, ca membri ai acestei uimitoare
organizații.

DANIEL TĂNASE
Guvernator 2015-2016
al Districtului 2241,
România - Republica Moldova
ROTARY INTERNATIONAL

Unii dintre noi își vor aminti despre proiectele de
club prin care au ridicat moralul unor persoane
aﬂate în diﬁcultate, alții vor ﬁ fericiți să-și aducă
aminte cum au dat un impuls pozitiv unor tineri
susținându-i în aﬁrmarea talentului lor, alții
cum au implementat, cu ajutorul granturilor şi
colaborărilor internaționale, proiecte importante
pentru comunitate. În orice fel vom privi spre
realizările noastre de până acum, vom conștientiza
adevărata noastră menire ca Rotarieni și ne vom
reîmprospăta rezerva de energie și entuziasm
pentru acțiunile următoare.
Avem în același timp o nouă ocazie pentru a
reﬂecta asupra felului în care viața noastră este
mai plină și mai frumoasă datorită deciziei pe
care am luat-o ﬁecare din noi de a deveni parte a
acestui corp de elită, asupra felului în care Rotary
ne-a ajutat să ﬁm mai mult decât am ﬁ reușit
altfel.
Conform tradiției, Rotary International încurajează
cluburile ca în această lună să își sărbătorească
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membrii prin organizarea unor întâlniri speciale,
motivante și semniﬁcative. De asemenea, invită la
luarea în considerare a următoarelor sugestii:
 Alegerea unei imagini inspirate pentru proﬁlul
personal pe Facebook, aﬁșarea unei fotograﬁi
potrivite și a mesajului „Sunt mândru să ﬁu în
Rotary!“;
 Postarea pe Facebook de fotograﬁi care să
ilustreze acțiunile clubului din această lună;
 Reevaluarea strategiilor la nivelul cluburilor
pentru retenție, dar și pentru atragerea de
membri noi.
Vă încurajez la rândul meu să revedeți planul de
acțiune al clubului și să stabiliți cele mai potrivite
căi pentru retenție și pentru primirea de membri,
astfel încât la sfârșitul acestui an Rotarian ﬁecare
dintre cluburile noastre să ﬁe mai numeros cu cel
puțin trei noi prieteni, recomandați prin calitățile
umane pe care le au, dar și prin disponibilitatea de
a servi.
Vă mulțumesc pentru că dăruiți timp serviciului
Rotarian și vă supun atenției un gând:
„Timpul pe care îl dăruim servind acelora care au
nevoie de noi poate ﬁ o răscruce, nu numai pentru
viețile lor, dar și pentru a noastră!“.

Vă doresc ca apartenența la Rotary să vă facă viața
mai bogată și mai plină în semniﬁcații în ﬁecare zi!
Cu aleasă prietenie,
Daniel

COVER STORY

DE VORBĂ
DESPRE DISTRICT,
DE VORBĂ
DESPRE ISTORIE

Cine altcineva ar fi fost mai potrivit să ne ofere la gura sobei din prag
de toamnă un excurs despre istoria unui district dacă nu nepotul
unuia dintre cei mai de vază rotarieni? Agripa Popescu bunicul,
istorisit de Peter Agripa Popescu nepotul, aici, în paginile revistei
noastre. Toată lumea îi cunoaște, dar poate nu toată lumea avea cum
să savureze poveștile cu tâlc și momentele cu adevărat istorice ale
districtului nostru. De aceea, ne-am gândit să îmbinăm într-un mix
editorial istoria cu povestea aromată a acelor vremuri de început.

pag. 06

COVER STORY

Rotary interbelic... Hai să povestim despre
acea perioadă atât de minunată. Cum era?
Cum se făceau selecțiile de rotarieni?
Rotary în România s-a născut la 8 aprilie 1929. În
condiţiile speciﬁce ţării noastre, primii membri au
fost industriaşi, agricultori şi un număr redus de
comercianţi.
Crearea unui club de tip Rotary a reprezentat o
idee nouă pentru acea perioadă. Acesta a fost şi
motivul pentru care membrii erau acceptaţi doar
după o scurtă perioadă de pregătire, concentrată
pe aprecierea legăturilor de prietenie ce unesc
membrii rotarieni. Selecţia a fost făcută dintre
acei membri ai societăţii care s-au bucurat de o
reputaţie personală şi profesională ireproşabilă.
În vederea evitării criticilor şi pentru a asigura
un bun start clubului au fost admişi ca membri
persoane bine cunoscute, din elita societăţii.
Este de remarcat că în această perioadă printre
Preşedinţii Clubului Bucureşti au fost doi
Miniştri ai Agriculturii, doi Miniştri ai Industriei şi
Comerţului şi un Ministru de Finanţe.
Excelenta calitate morală şi profesională a acestor
domni a fost vitală în dezvoltarea timpurie a
mişcării Rotary în România.
La debut, mişcarea rotariană românească a
avut de a face şi cu diﬁcultăţi, datorate lipsei
de informaţii despre ﬁlosoﬁa rotariană şi lipsei

de încredere în conceptul Rotarian. Astfel, unul
din obiectivele principale ale cluburilor a fost
informarea membrilor societăţii despre Rotary. În
plus, au fost aleşi membri şi de alte naţionalităţi
ce trăiau în România, astfel că Rotary în România
a devenit cu adevărat internaţional.
După apariţia primului club, printr-un efort
considerabil, s-au înﬁinţat şi altele în întreaga
Românie.
În anul 1936 a fost înﬁinţat Districtul 84, format din
9 cluburi. Din păcate, acest District a existat doar
până în anul 1940.
În perioada 1929-1940, rotarienii din România au
fost foarte activi atât în ţară, cât şi în străinătate.
În ţară au fost desfăşurate numeroase proiecte
sociale, iar în străinătate rotarienii români au făcut
cunoscută ţara noastră. Dovada este reprezentată
de vizitele în această perioadă în România a trei
Preşedinţi Rotary International: Will R. MAINER,
Preşedinte Rotary International 1936-1937, în
octombrie 1936; Maurice DUPPEREY, Preşedinte
Rotary International 1937-1938, în martie
1938; George C. HAGER, Preşedintele Rotary
International 1938-1939, în septembrie 1938.

De la stânga la dreapta: doamna Duperrey,
Agripa Popescu, Prinţesa Bassarab Brâncoveanu,
Preşedintele Rotary International 1937-1938,
doamna Popescu

În centrul imaginii, rândul de sus: George C. HAGER,
Preşedintele Rotary International 1938-1939; rândul
de jos: doamna HAGER, alături de Agripa POPESCU,
Director Rotary International 1938-1939

CREAREA
UNUI CLUB
DE TIP ROTARY
A REPREZENTAT
O IDEE NOUĂ
PENTRU ACEA
PERIOADĂ

În anii ’90 a renăscut Rotary şi în România; a
fost o pauză lungă. Cât de diﬁcilă/ușoară a fost
reînnodarea tradiției?
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Agripa Popescu s-a născut în anul 1882 la Brăila,
unde a urmat şcoala primară şi liceul. În anul
1900, a plecat la Berlin, unde a urmat studiile de
inginer la Şcoala Politehnică din Charlottenburg.
Între timp a plecat în America, unde a lucrat şase
luni la „Western Electric Company“ din Chicago.

AGRIPA
POPESCU,
GUVERNATORUL
DISTRICTULUI
84

În anul 1908 s-a întors în România lucrând ca
inginer în serviciu de stat. În anul 1914 a plecat
din nou în America, la New York, de această
dată ca membru al unei comisii militare. Din
1915 până în 1919, a lucrat la misiunea militară
din Paris şi a fost trimis pentru câteva luni la
Washington D.C., însoţindu-l pe Primul-Ministru
al României la Washington.
Rotarianul Popescu este directorul unei fabrici
de tutun şi directorul general al Monopolului de
Stat. Este profesor la Academia de Studii Înalte
Agricole la Cluj.
În 1934, a devenit directorul unei instituţii de
caritate ce posedă 9.000 ha de teren ale căror
venituri servesc la menţinerea unui spital cu 500
de paturi, a unui azil pentru vârstnici şi a unei
biserici.
În anul 1930, Guvernatorul Popescu a devenit
membru al Clubului Rotary Bucureşti şi în 19341935 a fost preşedintele clubului. Pentru anul
1938-1939, Guvernatorul Popescu a fost numit
Director Rotary International.
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Jörg TSCHOPP, alături de Erich GERBER

Jörg TSCHOPP şi Agripa P. Popescu

Rotary a fost reînﬁinţat în anul 1992. Acest lucru
a fost posibil cu sprijinul rotarienilor din Franţa.
Un rol deosebit l-a avut Rotary Club Paris prin
Jacques COLETTE, care, în februarie 1990, a venit
cu primele ajutoare şi a luat legătura cu ﬁi şi
nepoţi ai foştilor Rotarieni din România.
Astfel, sub președinția domnului Patrice WALER –
Rotary Club Paris, după 52 de ani, în ziua de 4 mai
1992, a fost re-cartat Clubul Rotary Bucureşti de
către Preşedintele Rotary International 1991-1992,
domnul Rajendra K. SABOO.
Ca şi în anul 1929, crearea unui club de tipul
Cluburilor Rotary a fost o idee nouă, deoarece
puţine persoane cunoşteau în 1992 mişcarea
rotariană.
Ulterior, crearea cluburilor a fost uşurată de
faptul că nucleul iniţial a fost format din persoane
care, din familie, au avut noţiuni despre Rotary
interbelic din România.

Primele proiecte în care am fost implicat,
împreună cu membri fondatori ai clubului, au
fost transmiterea şi promovarea regulilor de
funcţionare a mişcării rotariene în România şi
detalierea conceptului rotarian din întreaga lume
„Friendship inside, Help outside“ / „Prietenie în
interior, Ajutor în exterior“. De asemenea, m-am
ocupat de organizarea şi efectuarea primelor
„Matching Grant-uri“. Proiectul cel mai important
la care am avut onoarea de a participa a fost
expansiunea mişcării rotariene în România,
în vederea creării condițiilor de re-înﬁinţare a
Districtului România – Republica Moldova.
În vederea reconstrucţiei Rotary în Europa
Centrală şi de Est, în anul 1994, în cadrul unui
workshop ţinut la Viena, prezidat de Preşedintele
Rotary International, domnul Robert BARTH,
s-a hotărât crearea REGIUNII SPECIALE DE
EXPANSIUNE (SPECIAL EXTENSION AREA).
Comitetul Internațional Rotary l-a desemnat
pe Jörg TSCHOPP (1993/1994, Guvernator
al Districtului 2000, Elveţia) Administrator

Care au fost proiectele cele mai importante în
care ai fost implicat în Rotary?

ÎN ZIUA
DE 4 MAI 1992,
A FOST
RE-CARTAT
CLUBUL
ROTARY
BUCUREŞTI

Jörg TSCHOPP, Eduard BUSEK, Agripa P.
POPESCU
ROTARY good news | august 2015
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Mario GRASSI, Carlo RAVIZZA, Andrei DOROBANŢU

EXPANSIUNEA
MIŞCĂRII
ROTARIENE
ÎN ROMÂNIA

Prezidenţial pentru Expansiune în statele din
Balcani.
Cel mai important proiect la care am participat,
alături rotarieni din Elveția şi România, a fost
asigurarea condiţiilor de re-înﬁinţare a unui
district în România. Împreună cu Jörg TSCHOPP
şi Erich GERBER, asistentul domnului TSCHOPP,
am efectuat vizite în ţară în vederea pregătirii de
înﬁinţare noilor cluburi.
Prin aportul adus de rotarienii şi de aspiranţii
rotarieni din întreaga ţară, numărul cluburilor a
ajuns în anul 1999 la 35.
Conform regulilor deﬁnite, numărul cluburilor
existente permitea înﬁinţarea districtului.
La Conferinţa Europeană de la Praga, din 26 iunie
1999, unde a fost inaugurat districtul internaţional
independent 2240, Cehia şi Republica Slovacă, am
avut neplăcuta surpriză de a ﬁ anunţaţi de către
Preşedintele Rotary International, domnul Carlo
RAVIZZA, că regulile s-au schimbat şi numărul
minim de cluburi necesar înﬁinţării unui district
este de 90.
Cu toţii am fost şocaţi de această decizie. Jörg
TSCHOPP mi-a spus că nu se poate accepta
o asemenea situaţie care dezamăgeşte şi
demobilizează pe toţi rotarienii din România.
În încercarea de a salva situaţia, am apelat la
un rotarian cu prestanţă internaţională, bun

cunoscător al Europei Centrale şi de Est, şi anume
domnul Eduard BUSEK, fost Vicecancelar al
Austriei.
În pauza conferinţei l-am invitat pe domnul
Preşedinte RAVIZZA la un dialog împreună cu
domnul BUSEK.
Dialogul a fost deosebit de important, deoarece
de rezultatul acestuia depindea evoluţia
mişcării rotariene din acel moment, în România.
După expunerea ﬁecărui participant, a muncii
desfăşurate şi a situaţiei de fapt locală şi
internaţională, domnul preşedinte Carlo RAVIZZA a
acceptat re-analizarea în cadrul comitetului Rotary
International a înﬁinţării Districtului România
– Republica Moldova după vechile prevederi ale
regulamentului. (Fotograﬁa din partea de stângasus a paginii arată bucuria şi mulţumirea noastră.)
La data de 1 septembrie 1999, Comitetul Rotary
International şi preşedintele Carlo RAVIZZA
au aprobat înﬁinţarea Districtului România –
Republica Moldova după vechile prevederi ale
regulamentului. A fost ultimul district astfel
înﬁinţat. Colaborarea mea cu domnul Jörg
TSCHOPP m-a făcut să realizez ce înseamnă un
adevărat rotarian.
La data de 30 iunie 2000, la Ateneul Român,
Preşedintele Rotary International, domnul Carlo
RAVIZZA, în prezenţa domnului Mario GRASSI,

Jörg TSCHOPP, Richard D. KING
şi Agripa P. Popescu
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Martha MOCANU, Laurenţiu TINCU, Wilfried WILKINSON
şi Ovidiu COS
Director Rotary International, înmânează colanul
domnului Andrei DOROBANŢU, Guvernator al
Districtului 2241.
Dacă bunicul tău ar trăi, ce ar spune astăzi
despre Rotary?
Este deosebit de important ca o societate să aibă
exemple şi modele. În primii ani, noţiunea de club
Rotary nu însemna nimic deosebit pentru cei din
afara cluburilor. Mulţi întrebau care este legătura
cu ﬁrma de construcţii Rotary SRL. Alţii nu
înţelegeau cum funcţionează ajutorul în exterior.
Prin efortul rotarienilor din toată ţara au fost
efectuate nenumărate proiecte, ce au dus astăzi
la recunoaşterea şi respectul faţă de cluburile
rotariene, în toate judeţele României cât şi în
străinătate.
Mă bucură faptul că pot repeta, fără nici o reţinere,
trei propoziţii de mai sus înlocuind anii „1929-1940“
cu anii „1992-2015“ şi „trei“ cu „cinci“.
„În perioada 1992-2015, rotarienii din România
au fost foarte activi în ţară cât şi în străinătate.
În ţară au fost desfăşurate numeroase proiecte
iar în străinătate rotarienii din România au făcut
cunoscută ţara noastră“. Dovada sunt vizitele în
această perioadă în România a cinci Preşedinţi
Rotary International: vizita preşedintelui Rotary
International 1991-1992, Rajendra K. SABOO, aprilie

Cernăuţi, 10-12 mai 1935: Al V-lea Congres al
Cluburilor Rotary din România

1992, vizită în care a semnat cartarea Clubului
Rotary Bucureşti; vizita preşedintelui Rotary
International 1999-2000, Carlo RAVIZZA, iunie 2000,
la oﬁcializarea Districtului 2241; vizita preşedintelui
Rotary International 2001-2002, Richard D. KING,
septembrie 2001; vizita preşedintelui Rotary
International 2007-2008, Wilfried WILKINSON,
mai 2008; vizita preşedintelui Rotary International
2008-2009, D. K. LEE, aprilie 2009.
Bunicul meu, ca rotarian, prieten cu Paul HARRIS
şi Director Rotary International 1938-1939, dacă ar
trăi, ar ﬁ încântat de locul pe care îl ocupă astăzi
mişcarea rotariană în societatea românească şi de
recunoaşterea internaţională de care se bucură.
Se poate schimba societatea în care trăim prin
exemplul Rotary? Dacă da, cum?
Da, se poate schimba, prin exemplul Rotary
societatea poate ﬁ inﬂuenţată. Modul de gândire,
de comportament, de ajutor în exterior, de etică
şi de moralitate ce se aplică în cadrul cluburilor
Rotary duce la inﬂuenţarea în timp a mentalităţii şi
comportamentului general a membrilor rotarieni,
ca membri ai societăţii.

ESTE
IMPORTANT
CA O SOCIETATE
SĂ AIBĂ
EXEMPLE
ŞI MODELE

Îți mulțumim! A fost o revelație povestea ta.
Și eu vouă, pentru oportunitatea de a povesti. Doar
așa putem cunoaște cum suntem de fapt.

Congresul Rotary din Venezia, 17 septembrie
1935: banchetul de la Hotel Excelsior Lido
ROTARY good news | august 2015
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DISPENSARUL
ŞI CASA
DE ÎNVĂŢĂTURĂ
DE LA MERIŞANI,
JUD. ARGEŞ,
CLĂDITĂ
DE CLUBUL
ROTARY
DIN BUCUREŞTI

Punerea pietrei fundamentale în ziua de 17 aprilie
1938 (Duminica Florilor)
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Congresul anual R. I. din San Francisco,
19-24 iunie 1938. De la stânga la dreapta,
rândul de sus: Armado de Arruda Pereira
– San Paolo, Brazilia; P. B. Scurrach –
Victoria, Canada; PAUL HARRIS; Baron
Harold de Bildt – Cairo, Egipt; Agripa
Popescu – Bucureşti, România; Angus
Mitschell – Melburne, Australia; rândul
de jos: Alex Potter – Kitchener, Canada;
Emile Deckers – Anvers, Belgia; George
Harris – Washington, U.S.A.

A VI-a Conferinţă Districtuală
Iugoslavă ţinută la Palatul
Bursei din Belgrad, în zilele de
14 şi 15 mai 1938: Rotarianul
A. Nicolici – Preşedintele
Clubului Belgrad; Rotarianul
M. Stoianovici – Primul
Ministru Iugoslav; Rotarianul
St. C. Pavlovici – Guvernatorul
Districtului 77 Iugoslavia;
Rotarianul Agripa Popescu –
Guvernatorul Districtului 84
România; Rotarianul Boşcov,
reprezentantul Bulgariei.

Conferinţa anuală a Districtului 83, ţinută
la Alexandria (Egipt), în zilele de 21-23
aprilie 1939. La balul dat de guvernator,
la Alexandria, Hotel Westminster. Rot.
Kettanech – noul guvernator al Districtului
83 (1938-1939); Rot. Baron de Bildt –
actualul guvernator al Districtului 83 (19391940); Rot. Agripa Popescu – director Rotary
International; Rot. Soleiman Bey Yusri
– preşedintele Clubului Alexandria; Rot. A.
Merton – post-guvernator Districtul 83.

ROTARY good news | august 2015
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ROTARY LEVANT
Rotary Levant, împreună cu profesorii şi copiii
de la Şcoala pentru copii cu deﬁcienţe de vedere
din Bucureşti, a luat parte la evenimentul festiv
de ﬁnal de an şcolar 2014-2015. Rotary Levant
a donat o tobă cu proprietăţi acustice speciale,
care să îmbogăţească activitatea formaţiei de
muzică a şcolii. Aşteptăm cu interes noutăţi atât
despre experienţa copiilor cu acest nou instrument
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muzical, cât şi despre performanţa formaţiei de
muzică a şcolii.
Acesta este unul din proiectele caritabile pe care
colegul nostru de club, Prem Roopchandani, l-a
implementat ca urmare a unei colaborări caritabile
îndelungate cu şcoala. Mulţumim, Prem, pentru
coordonarea acestui proiect.

AGENDA ROTARY

„ROMANIAN TRADITIONAL ART CAMP –
POTTERY CAMP“
Ce poate ﬁ mai frumos decât să vezi bucuria
absolută pe chipurile celor şapte adolescenţi de
pe alte meridiane care au vizitat România, atunci
când, la despărțire, vin să îţi mulțumească, printre
lacrimi, pentru cele 13 zile minunate oferite prin
tabăra organizată de către Clubul Rotary Iași
2000 în parteneriat cu Clubul Rotary Suceava
Bucovina? Ce poate împlini un Rotarian mai
mult decât sentimentul că a reușit în 13 zile să
transmită lumii întregi, prin acești tineri mesageri,
că printre alte aspecte frumoase care merită
cunoscute, România este și o oază de cultură,
plină de semniﬁcații cu rădăcini adânc înﬁpte în
istoria civilizației – Cultura Cucuteni? Ce poate ﬁ
mai motivant pentru noi, cei ce ne-am dăruit toată
energia pentru a desfășura această manifestare
de prezentare a culturii tradiționale Românești
în condiţii optime, decât că, în acel moment al
despărţirii, gândurile noastre construiau deja o
ediţie viitoare „Romanian Traditional Art Camp –
Pottery Camp“?
Întrebările de mai sus au un singur răspuns:
Tabăra Internațională de Olărit – „Romanian
Traditionals Art Camp – Pottery Camp“, însoțită
de emoțiile şi sentimentele participanților!
Aﬂat la a treia ediție, evenimentul a avut loc în
perioada12-25 iulie 2015 și s-a desfășurat în
județele Iași şi Suceava. Cei opt tineri din şapte
ţări (Turcia – Guliz Eserdag și Ilgin Akturk,
Spania – Claudia Marsal, Italia – Mazza Rossa,
Franța – Célia Courtois, Israel – Bassel Srouji,
Polonia – Diana Kusmierczyk şi România – Emil

Ciubotaru) au fost impresionați în mod plăcut de
arta olăritului transmisă în mod direct de meșterul
olar Andrei din satul Deleni (Iași), de măștile
tradiționale realizate de către meșterii populari din
satul Heleșteni (Iași), de arta încondeierii ouălor
transmisă de mâinile măiestre ale gospodinelor
din Ciocănești, precum și de frumusețile Bucovinei
descoperite la Gura Humorului, Voroneţ şi Vatra
Dornei. Bulzul de la stâna de pe Suhard, fagurii
de la stupina de la Deleni, precum şi plăcintele
calde oferite de pictorul de artă naivă Gheorghe
Ciobanu au întărit ideea de ospitalitate înnăscută a
românilor.
Sunt multe de spus şi de povestit despre acest
eveniment, dar locul şi spațiul nu ne permit
acest lucru. Dar acum, că v-am trezit interesul,
vă las plăcerea de a descoperi tot ce am trăit
noi în aceste 13 zile, vizionând fotograﬁile şi
ﬁlmele postate pe pagina de facebook a taberei
– „Romanian Traditionals Art Camp 2015“. Vă
mulțumim vouă, tuturor Rotarienilor ce ne sunteți
alături, şi nu în ultimul rând vă mulțumim tuturor
celor ce au făcut ca acest eveniment să ﬁe posibil
(Daniel Tănase, Daniel Condurache, Tamara
Brutaru, Ionuţ Vasilaş, Elena Tibu, Vasile Mocanu,
Dan Cusnir, Călin Brăteanu, Carmen Veronica
Steiciuc, Aurelia Mihordea, Mihai Gribincea, Ligia
Melinte, Lucian Ciubotaru, Mirabela Miron, Doina
Ciubotaru, Florin Bîrhălescu și cu susținerea
cheltuielilor de organizare de către club și colegii
noștri Bogdan Pițigoi, Doina Bălășescu și Liviu
Statache).

ROMÂNIA
ESTE
ȘI O OAZĂ
DE CULTURĂ
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VIZITA DELEGAȚIEI DISTRICTULUI
1240 (UK) ÎN DISTRICTUL 2241 ROMÂNIA
ȘI REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 16-24 iulie, un grup de Rotarieni din
Marea Britanie a vizitat districtul D2241 România
și Republica Moldova. Delegația de Rotarieni a
Districtului 1210 a fost condusă de Helen Wynter
Perkins – Team Leader și a avut următoarea
componenţă: Mike Evans – Asistent Guvernator
2015-16, Steve Evans – Club International Service
Chair, Helen Antill – Past Club President, Allan
Snell – Past Club President, Margaret Snell –
Membră Inner Wheel, Brian Perkins – membru de
onoare Rotary și Paul Evans. Programul a cuprins:
 Întâlnire cu Guv. D2241 la sediul Districtului
(foto mai sus) – participarea delegației din UK la
vizita oﬁcială a guvernatorului la Clubul Rotary
București;
 Vizitarea a două obiective sprijinite prin
programele CR București (Centrul Don Orione
și Muzeul Aman).
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FOIŞORUL DE LECTURĂ
În perioada vacanţei de vară, în lunile iulie şi
august, clubul ROTARACT VASLUI în colaborare cu
Rotary şi Interact Vaslui, a desfăşurat proiectul în
aer liber FOIŞORUL DE LECTURĂ. Scopul acestui
proiect este promovarea lecturii ca alternativă de
petrecere a timpului liber în vacanţă, dezvoltarea
curiozităţii şi a dorinţei de a citi în rândul şcolarilor
de clasele I-IV, precum şi strângerea de cărţi
pentru a dota o bibliotecă din mediul rural.

să ne împărtăşească din experienţele lor de
lectură şi, nu în ultimul rând, să doneze o carte
pentru copiii din mediul rural, sub sloganul Citeşte
şi dăruieşte!.
Membrii clubului au lecturat fragmente din poveşti
celor mici, întinşi pe iarbă sau stând pe bănci,
au discutat cu aceştia despre lecturile lor de
vacanţă, despre importanţa şi plăcerea cititului,
au organizat şi au desfăşurat concursuri: „Cel mai
bun povestitor“, „Cel mai bun recitator“, „Povestea
mea“, „Cine ştie, câştigă!“.
Câştigătorii concursurilor au primit drept premiu
diplome şi cărţi oferite de sponsorul nostru,
librăria Luceafărul din Vaslui. Toţi copiii prezenţi
la activitatea desfăşurată de clubul Rotaract au
primit baloane inscripţionate cu numele clubului.
Cărţile care au fost donate de participanţi sau alţi
membri ai comunităţii vor îmbogăţi o bibliotecă din
mediul rural la ﬁnalul proiectului.

Pe parcursul a patru zile de duminică din vacanţa
de vara, între orele 17:00 şi 19:00, copiii din clasele
I-IV din municipiul Vaslui, însoţiţi de părinţi sau
bunici, au fost invitaţi să citească alături de noi în
parc, sa participe la concursuri pe teme literare,
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„Iniţiativa noastră este foarte apreciată atât de
părinţi şi de cadre didactice, membri ai comunităţii
noastre, cât şi de copii, care au avut prilejul de a
câştiga premii, de a-şi învinge timiditatea şi de
a-şi dezvolta abilităţile de vorbit în public, de a
ﬁ apreciaţi şi recompensaţi pentru eforturile lor.
Din aceste motive, ne propunem ca acest proiect,
aﬂat la prima ediţie, să devină o tradiţie a clubului
Rotaract Vaslui, să îl desfăşuram pe întreaga
perioadă a vacanţei de vară, să atragem mai mulţi
sponsori şi parteneri. Împreună vom reuşi să
le transmitem celor mici că lectura este utilă şi
plăcută!“, a declarat Anca Volocariu, manager de
proiect.

AGENDA ROTARY

TABĂRA DE CREAȚIE „CULORILE SPERANȚEI“
Clubul ROTARY Baia Mare, prin Președintele
Asociației Transfrontaliere a Cluburilor Rotary din
zona Carpaților de NE, Angela Dobrai, a inițiat
un proiect rotarian de ajutor umanitar destinat
populației uneia din țările membre ale asociației
– UCRAINA. Cu sprijinul rotarienilor din țările
vecine și al Districtului Rotary 2241 România și
Republica Moldova, Clubul ROTARY Baia Mare
a organizat în Baia Mare, în perioada 25 iulie
– 1 august 2015, o Tabără de Creație intitulată
„CULORILE SPERANȚEI“. Au participat alături de
noi la acest eveniment: Daniel Tănase – District
Governor 2241 Romania&Rep. Moldova, Dragoș
Nițulescu – Past Governor District 2241, Emil
Sopoian – District Governor Nominee 2017-2018
District 2241, Alexandru Nicolici – President ICC
Romania-Ukraine, Zvirid George – President ICC
Ukraine-Romania, Ion Mariș – Assistent Governor,
Bajzsne Kiss Magdolna – President Rotary Club
Szekszard, Hungary, Marinus Evertsen – Rotary
Club Szekszard, Past President ICC Hungary,
Stela Săsăran – District co-Chair Resource Group
Maternal and Child, Joseph Geebelen – President
Rotary Club Sighet, și mulți alții.
Proiectul constă în organizarea unei tabere de
creație cu participarea unor artiști consacrați din
țările vecine, realizarea unor tablouri, licitarea
internațională a acestor tablouri pe site-ul
Rotary District 2241 România & Rep. Moldova
și constituirea unui fond care va ﬁ la dispoziția
proiectelor umanitare ale rotarienilor din Ucraina.
Ca urmare, timp de o săptămână, artiști din
Ucraina, Ungaria, Moldova și România au dat
frâu liber imaginației și au pictat în diverse locații
ale orașului și județului nostru, au vizitat și s-au
inspirat din frumusețile Maramureșului istoric
și s-au întâlnit cu membri marcanți ai Uniunii
Artiștilor Plastici din Baia Mare.
Importanța acestui proiect a fost subliniată de
cuvintele lui Daniel Tănase, District Governor
2241 Romania&Republica Moldova, rostite la
deschiderea oﬁcială a taberei: „Conform unui
raport recent al Comisiei Europene, sunt peste 5

milioane de persoane în Ucraina care au nevoie
de ajutor umanitar. Există peste 1,3 milioane de
refugiați interni și aproape 1 milion de persoane
care și-au părăsit țara căutând un loc ferit de
conﬂict pentru familiile lor. Cifrele nu reușesc să
înfățișeze cu adevărat tragediile pe care oamenii
le trăiesc la doar câteva sute de kilometri de noi,
durerea unor copii de a-și ﬁ pierdut părintele,
durerea unor mame de a nu putea asigura hrană
sau medicamente copiilor lor, disperarea unor
familii de a-și ﬁ pierdut căminele“.
Scopul nobil al proiectului, dar și încrederea
de care se bucură mișcarea rotariană în zonă,
a făcut ca donațiile în tablouri „să curgă“ și din
partea altor artiști care doresc să susțină acest
proiect. Pe lângă tablourile create de artiștii care
au lucrat în cadrul taberei au sosit lucrări din
Passau – Germania, Oxford – UK, dar și multe
lucrări din Baia Mare astfel că, la ﬁnal, dispunem
de 56 de tablouri din partea a 22 de artiști. După
o scurtă etapă de pregătire a acestor tablouri
(fotograﬁerea și descrierea tehnicilor folosite),
urmează prezentarea pentru licitarea națională
pe site-ul Districtului 2241 România&Rep.
Moldova. Aici vom face apel la toți iubitorii de artă,
dar și la cei care doresc să ajute comunitatea
ucraineană, să participe la licitațiile de pe site-ul
districtului nostru și să achiziționeze un tablou
realizat în cadrul Taberei de Creație „CULORILE
SPERANȚEI“. George Zvirid, President ICC
Ukraine-Romania, a fost profund impresionat de
interesul arătat față de populația ucraineană aﬂată
într-o situație diﬁcilă, interes manifestat atât de
rotarieni, cât și de artiștii care au participat la
proiect.

PROIECT
ROTARIAN
DE AJUTOR
UMANITAR
DESTINAT
UCRAINEI

Membrii Clubului ROTARY Baia Mare își doresc ca
tablourile realizate în cadrul Taberei de Creație
„CULORILE SPERANȚEI“ să ajungă în familii
fericite, în diferite colțuri ale țării sau ale lumii, iar
achiziționarea unui tablou realizat în acest proiect
să ne ducă cu gândul la speranța pe care o oferim
prin culoare, prin artă, printr-un tablou realizat
„din suﬂet pentru suﬂet“.
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„FOCȘANI SUMMER BLUES FESTIVAL“
– EDIȚIA 2015

MUZICĂ
DE CALITATE,
INVITAȚI
DE MARCĂ
ȘI PUBLIC
NUMEROS
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„Focșani Summer Blues Festival“ a fost o
premieră muzicală pentru municipiul Focșani,
evenimentul organizat de Clubul Rotary VARANA
ﬁind un spectacol de excepție. Inițiativa Clubului a
avut un scop nobil, strângerea de fonduri pentru
achiziționarea unui pian pentru Focșani și pentru
Orchestra de Cameră Unirea, dar și pentru tinerii
muzicieni care vor să învețe și să performeze la
acest minunat instrument. Iar muzica de calitate,
invitații de marcă și publicul numeros din Focșani
au completat perfect acest festival, un moment
cultural așa cum de puține ori a văzut orașul de pe
Milcov.
„Focșani Summer Blues Festival“, în seara de 7
iulie, a reușit să umple sala Teatrului Municipal
„Mr. Gh. Pastia“ și piațeta din fața teatrului unde
pe un ecran gigant, cei care nu au apucat un bilet,
au putut vedea și auzi spectacolul de excepție:
Chris Cigolea, James Thompson, Ionuț Ungureanu
Moni-k și Răzvan Cojanu Quartet precum și Blues
Noise au susținut un spectacol de clasă. Hora

Unirii de la ﬁnal, When the Saints Go Marching In,
Summer Time și multe alte melodii, toate cântate
la trompetă, precum și muzica a capella a celor de
la Blues Noise au încântat spectatorii focșăneni.
Suﬂetul festivalului a fost Chris Cigolea, muzician
focșănean plecat în Canada acum mult timp și
care a revenit, pentru acest eveniment, acasă. „Eu
nu sunt prea bun la vorbe și am emoții. Dacă îmi
dați o trompetă, cânt și nu mă mai opresc. Aceasta
a fost prima ediție a Summer Blues Festival, o
idee apărută din dorința de a ajuta tinerii muzicieni
din Focșani“, a mărturisit Chris Cigolea. Alături
de Chris Cigolea a fost prezent și unul dintre
profesorii săi, James Thompson, cel mai mare
profesor de trompetă din lume și imaginea ﬁrmei
Yamaha pentru acest instrument, care a oferit
momente de virtuozitate unice. Publicul focșănean
neobișnuit cu astfel de sunete a reacționat mai
mult decât pozitiv, încântarea ﬁind starea de spirit
a celor care au plecat spre case târziu, în noapte,
după ce concertul s-a încheiat cu o Hora Unirii
cântată altfel, la trompetă, de Chris Cigolea.

AGENDA ROTARY
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DĂRUIEȘTE, AJUTĂ, SERVEȘTE

Proiectul lunii:

TABERELE RYLA

Rotary Club Craiova a organizat în perioada 4-7 august 2015,
la Craiova, cea de-a IV-a ediție a Taberei RYLA, multidistrict,
dedicată tinerilor din România, Grecia, Serbia şi Bulgaria.
Programul RYLA își îndreaptă atenția către dezvoltarea
potențialului de leadership al tinerilor prin training
și interacțiune multi-culturală, pentru a servi mai bine
comunitățile locale din care provin. Au participat 29 de tineri
între 14 și 30 de ani şi s-a organizat în acest an în parteneriat
cu RC Vidin, D2482 Bulgaria.
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Rotary Club Craiova, membru al Rotary
International, District 2241 – România și Republica
Moldova, organizează, începând cu anul 2011,
acest proiect de tip Rotary Youth Leadership
Awards – RYLA. Proiectul este printre puținele
evenimente Rotary multidistrict europene,
implicând și districtele Rotary D2484 Grecia,
D2482 Bulgaria și D2483 Serbia și Muntenegru,
semnatare în 2010, ale unui multi-twinning,
balcanic – CFC – Cultură, Prietenie, Colaborare.
Timp de 4 zile, sub îndrumarea trainerilor, dar
și a unor personalități marcante/lideri Rotary
şi ai Comunităţii, tinerii rotarieni au participat
la discuții și la sesiuni interactive, cu exerciţii
practice de training care au vizat: Comunicarea în
mediul multicultural; Comunicarea din perspectiva
leaderului; Motivația individuală şi a echipelor;
Managementul timpului; Conducerea echipei;

Leadership comunitar; Rolul şi comportamentul
leaderului; Dezvoltarea abilităților de leader;
Planiﬁcarea proiectelor.
Locul ales pentru desfășurarea programului
taberei a fost Craiova, oraş candidat pentru
„Capitala Culturală Europeană 2021“.
Sub deviza „A servi mai presus de sine“, Rotary
Club Craiova promovează și alte proiecte prin
care susține comunitatea locală. Proiectele
Rotary Club Craiova antrenează factori de decizie
ai vieții sociale, economice și politice în vederea
soluționării unor probleme diverse care pot apărea
într-o comunitate: educație, sănătate, protecția
mediului, sprijinirea orfanilor, a copiilor talentați,
promovarea culturii, susţinerea valorilor familiei
precum și alte domenii de interes pentru rotarieni
şi implicit pentru comunitatea în care ei trăiesc.

AU PARTICIPAT
29 DE
PERSOANE
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În ultimii ani, Rotary Club Craiova și-a îndreptat
atenția în special asupra tinerei generații
punând accent pe educație, sănătate și
cultură şi investind în viitor.

ROTARY CLUB
CRAIOVA
PUNE ACCENT
PE EDUCAȚIE,
SĂNĂTATE
ȘI CULTURĂ
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În domeniul susținerii culturii,
cele mai recente acțiuni sunt:
sprijinirea Festivalului Internațional
Shakespeare organizat la Craiova
în anii 2012 și 2014, a Festivalului
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“,
Craiova 2013, precum și a proiectului
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 –
prin evenimentele culturale pe care le-a organizat.
Rotary Club Craiova susține cooperarea
internațională și dezvoltă acțiuni comune cu
alte cluburi Rotary din Balcani și din lume.
Parteneriatele cu cluburi din Balcani (Grecia,
Bulgaria, Serbia) dar și din Europa (Italia,
Danemarca) sau din Statele Unite au dus de-a

lungul timpului la ﬁnalizarea unor proiecte de
impact social, precum și la inițierea altora
care se vor desfășura în anii următori.
Rotary Club Craiova mulțumește
tuturor celor care susțin și vor
susține în continuare proiectul
RYLA Calafat precum și celelalte
programe și proiecte aﬂate în
desfășurare și în interesul comunității
locale și apreciază că ajutând pe alții
ne ajutăm pe noi înșine.
Site-ul RYLA rylsc.rotarycraiova.ro.
Aici poţi găsi pagina noastră de facebook:
https://www.facebook.com/events/1683407608559168/
Rotary Club Craiova
www.rotarycraiova.ro
Craiova, European Capital of Culture 2021 http://www.craiovaculturala.ro/en/

INTERVIU

ROTARIANUL LUNII

DANIEL TĂNASE
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Lumea trebuie să te cunoască, Daniel, nu
doar ca guvernator, lucru pe care sigur îl
va face în tot acest mandat care a început
de două luni deja. Ci şi ca om. De aceea,
întrebările vor ﬁ oarecum într-un amalgam
ﬁresc, menit să te dezvăluie pe tine ca
rotarian, guvernator, om de afaceri, prieten
şi, ceea ce este poate cel mai important,
ca om hărăzit acestei lumi pentru a dărui.
Sloganul BE A GIFT TO THE WORLD
comprimă în sine atât binecuvântarea, cât
şi darul pe care suntem obligaţi la rândul
nostru să-l facem moral, punând ajutorul
celorlalţi înaintea noastră.
Care este povestea ta în Rotary? Când a
început ea și cum s-a creionat pe parcursul
anilor?
Un bun prieten pentru care am un respect
deosebit, medicul cardiolog Mihai Crețeanu, mi-a
făcut invitația de a mă număra printre membrii
fondatori ai Clubului Rotary Suceava-Bucovina
în 2002. Mărturisesc că în acel moment nu am
înțeles foarte bine ce înseamnă apartenența la
Rotary, ce responsabilități urmează să ne revină
ca membri și care sunt obiectivele concrete ale
clubului pe care urma să-l formăm. Deoarece
aveam o mare încredere în Mihai, vedeam
determinarea lui și dorința de a pune pe harta
Rotary acest nou club, m-am decis să-l urmez în
demersul său. Cred că o bună parte a colegilor
erau în situația mea și de aceea primii ani au
fost unii de acomodare, de căutare a unor direcții
de acțiune. Exista mult entuziasm, sprijineam
multe cauze care erau aduse în atenția clubului.
Pentru mandatul 2006-2007, colegii mi-au făcut
invitația să servesc ca președinte al clubului.
A fost o provocare pentru mine, dar învățasem
mult din activitatea excelentă a președinților
care m-au precedat, din felul în care au depășit

diﬁcultățile inerente oricărui început. În anul
meu, clubul a avut inițiativa lansării proiectului
„Dăruiește un zâmbet“, care a avut succes și a
fost îmbrățișat apoi și de alte cluburi din țară.
Mai mulți guvernatori districtuali, începând cu
anul 2009, m-au invitat să fac parte din comitetul
districtual. Coordonarea unor comisii la nivelul
districtului mi-a oferit ocazia să am o perspectivă
mai largă asupra organizației, a felului în care
cluburile colaborează la nivel internațional și a
modului în care Rotarienii își extind comunicarea
și colaborarea cu alți componenți ai Familiei
Rotary cum ar ﬁ Interact, Rotaract, Alumni sau
cu voluntarii care se alătură proiectelor lor. Încă
nu erau prezente în districtul nostru Corpurile
Comunitare Rotary. Am avut bucuria ca în ianuarie
2011, când eram coordonatorul comisiei Rotary
Community Corps (RCC), să văd acest deziderat
împlinit prin certiﬁcarea primului Corp Comunitar
Rotary la Câmpulung Moldovenesc. Atașamentul
față de activitățile din district și față de cele din
club a rămas constant. În urmă cu trei ani am fost
nominalizat ca Guvernator Districtual 2015-2016.
Urmare a acestui fapt, implicarea în activitățile
districtului a cunoscut o accelerare. Am resimțit
o mare responsabilitate față de cei peste 3.200 de
Rotarieni din România și Republica Moldova şi față
de leadershipul internațional al acestei organizații.

PRIMII ANI
AU FOST
UNII DE
ACOMODARE

Ce înseamnă pentru tine acum această funcție
atât de nobilă, dar și atât de copleșitoare ca
misiune și responsabilitate?
Înțeleg această ipostază, de Guvernator
Districtual, în primul rând, în legătură cu o sumă
de responsabilități, relativ bine precizate. Din
momentul nominalizării ca Guvernator Districtual
există un parcurs de aproximativ doi ani în
care participi la programe de instruire, având
posibilitatea să interacționezi cu lideri ai Rotary
Internațional (RI) provenind din țări de pe tot
globul. Ești stimulat să te informezi, să cunoști
mai în detaliu prevederile RI, să înțelegi spiritul
ROTARY good news | august 2015
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A FI
GUVERNATOR
IMPLICĂ
O ÎMBOGĂȚIRE
A EXPERIENȚEI
ÎN ROTARY

și esența acestora, să vezi cum diversele culturi
reușesc în mod practic să le integreze. Înțelegi
că a ﬁ Guvernator Districtual înseamnă să-ți
asumi cu decență un rol. La fel cum faci când îți
asumi rolul de Președinte de Club, Trezorier sau
Secretar. Ai o dublă funcție de reprezentare: a
colegilor din district la RI și a RI în district. Este
o ocazie absolut unică de a cunoaște mai bine
Rotarienii din România și Republica Moldova,
între activitățile exprese ﬁind și aceea de a vizita
cluburile din district. Ai prilejul să întâlnești
colegi remarcabili, să discuți despre proiectele
extraordinare ale cluburilor, despre oportunități,
dar și despre diﬁcultăți. Poți contribui prin
furnizarea de informații sau facilitarea
comunicării, la rezolvarea unora dintre probleme,
poți motiva, poți furniza în limitele atribuțiilor
suport. Guvernatorul Districtual este în primul
rând o resursă pentru Rotarienii din district. De
aceea, disponibilitatea lui trebuie să ﬁe foarte
mare atât pe parcursul mandatului, dar și după,
pentru că este păcat ca experiența, cunoștințele
și competențele sale ajunse la nivelul cel mai
ridicat abia către ﬁnalul exercițiului ca guvernator
să nu ﬁe în continuare o resursă pentru colegii
din district. Colaborez ori de câte ori am ocazia
cu Guvernatorii care m-au precedat și am o
considerație deosebită pentru ei. Din acest
unghi am putea spune că a ﬁ Guvernator implică
o aprofundare a cunoștințelor, o îmbogățire a
experienței în Rotary și prin urmare conduce
la resimțirea unei responsabilități mai mari în
a ﬁ o resursă pentru colegi, atât pe perioada
mandatului, cât și după încheierea acestuia.
Ești om de afaceri, preocupat de segmentul IT
din câte știu, având şi o tipograﬁe renumită. Ei
bine, cum se combină totul? Există un numitor
comun?
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Rotary International este prin excelență o
organizație la care aderă profesioniști care sunt
lideri în domeniile lor și oameni de afaceri. Prin
urmare acest „mariaj“ se realizează într-un fel sau
altul de către ﬁecare dintre noi. Aș sublinia însă
că el nu este o simplă „împăcare“ a celor două,
ci o oportunitate care cel mai adesea se fructiﬁcă
prin serviciul nostru vocațional. Am cunoscut
mulți colegi care au utilizat competențele lor
profesionale, forța unor componente ale afacerilor
lor pentru a da mai multă consistență proiectelor
adresate comunităților din care fac parte sau
implicării în programe internaționale.
Există un model Rotarian din întreaga lume pe
care l-ai vedea aplicat în context românesc?
Modelul pe care îl urmăm este acela al consolidării
prieteniei dintre noi, a creșterii prin primirea de noi
membri, a dezvoltării familiei Rotary prin invitarea
altor persoane, pentru care avem considerație și
respect, să contribuie alături de noi în proiecte
adresate comunității. Există o dinamică foarte bună
a dezvoltării mișcării Rotariene în Districtul 2241
România și Republica Moldova, suntem un exemplu
de creștere spectaculoasă în Europa Centrală și
de Sud-Est, dar mai avem multe de făcut pentru
a avea o reprezentare mai largă. Amintesc că în
cele mai multe țări din partea de vest a Europei,
densitatea de Rotarieni este de șase până la opt
ori mai mare decât aceea din districtul nostru.
Principalul obstacol pe care îl avem de depășit este
acela al creșterii numărului mediu de membri ai
unui club. Majoritatea cluburilor noastre au între
25 și 30 de membri, dar există aproape 20% din
numărul total de cluburi care au sub 20 de membri
sau sunt în pericol de a ajunge curând în această
situație. A avea un număr mai mare de cluburi cu
peste 40 de membri este o provocare pe care ar
trebui s-o abordăm cu mai mult curaj în următorii
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ani. Ar trebui deci să urmăm modelul cluburilor
din țările cu densitate mare de Rotarieni, să ﬁm
mai deschiși diversității, mai toleranți în acceptarea
membrilor noi, mai activi în a invita cunoscuți și
prieteni în Rotary, desigur, păstrând criteriile care
au în vedere calitățile umane și disponibilitatea de
a servi.
Care este proiectul pe care îți dorești să-l
promovezi în noul an Rotarian?
Proiectele cluburilor sunt ﬁecare în parte
importante. Atunci când va exista solicitarea să
promovez un proiect de club o voi face cu mult
drag în spiritul prieteniei din Rotary. Dacă vor
exista inițiative pentru proiecte multiclub, mă
voi bucura o dată în plus, pentru că proiectele
multiclub ampliﬁcă și multiplică rezultatele.
Există un proiect față de care mi-am manifestat
admirația și atașamentul încă din anul trecut.
Este proiectul colegilor noștri din Reșița denumit
sugestiv „Culorile dau viață!“. Pictorul Vasile
Popovici are o poveste extraordinară. El nu
numai că ne dă o lecție despre viață, el este o
lecție de viață. Deși la vârsta de trei ani, în urma
unei poliomielite, a rămas aproape în întregime
paralizat, Vasile Popovici a depus în ﬁecare zi
eforturi incredibile pentru a-și depăși barierele.
Are o autonomie de doar zece centimetri la
mișcarea brațului. După ﬁecare zece centimetri
pictați, un membru al familiei mută șevaletul.
Vasile Popovici reușește să facă picturi foarte
frumoase, cu o precizie incredibilă. A vândut un
număr important de tablouri realizate de el și a
donat sumele rezultate programului Polio Plus.
Este primul nerotarian din România care a primit
distincția Paul Harris ca urmare a donațiilor
pe care le-a făcut. Știe că și prin contribuția lui
mai multe mii de copii au fost imunizați și ca
atare au fost feriți de neșansa de a avea o boală

necruțătoare. Anul acesta, pictorul a donat patru
dintre tablourile lui pentru a ﬁ valoriﬁcate în
scopul strângerii de fonduri în campania End Polio.
Orice club poate avea unul dintre tablouri pentru
două săptămâni în scopul expunerii într-o acțiunii
de strângere de fonduri. La ﬁnal, membrii clubului
fac o fotograﬁe, susținând tabloul şi un mic
panou pe care este înscrisă suma donată pentru
eradicarea poliomielitei, apoi transferă tabloul
unui alt club. Este un proiect simplu și în același
timp frumos. Îmi doresc ca Constantin Dinculeasa,
coordonatorul districtual al proiectului, să obțină
un rezultat cât mai bun și de aceea îi voi da sprijin
și îl voi promova.
Care este echipa cu care vei conlucra în acest
mandat?
Este o echipă puternică, formată din colegi
extraordinari, dedicați serviciului nostru. O
parte dintre ei au fost asistenți sau coordonatorii
diverselor comisii districtuale în trecut, alții fac
parte pentru prima dată din board-ul districtului.
Echipa este numeric mai mare comparativ cu anii
precedenți, pentru că districtul a crescut și pentru
că am dorit să acord șansa și unor colegi care
până acum nu au activat la nivelul districtului să
o poată face, să se aﬁrme și să constituie resurse
potențiale pentru echipele viitorilor guvernatori.
Sunt onorat să îi am alături pe: Viceguvernatorul
Daniel Condurache, PDG Petrișor Diculescu, DGE
Mircea Solovăstru, DGN Milian Sopoian, colegi cu
o personalitate puternică și experiență în Rotary.
Am norocul să avem în district un Director Ales
al RI, pe PDG Corneliu Dincă, ceea ce înseamnă
o oportunitate rară. Menționez că sunt doar 15
Directori RI și conducerea executivă superioară
formată din Președintele RI, Vicepreședinte,
Secretar, Trezorier raportat la cei peste 1.200.000
de Rotarieni. Este extraordinar să avem o resursă
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atât de importantă chiar lângă noi. Colaborez
îndeaproape cu alți guvernatori din trecut: PDG
Radu Popescu, PDG Marian Mocan, PDG Martha
Mocanu, PDG Ovidiu Cos, dar încerc să mențin o
relație constantă cu toți guvernatorii din trecut
pentru că am mult de învățat din experiența
ﬁecăruia, iar ei sunt oameni deosebiți. Am norocul
să am un Secretar Districtual foarte devotat
în Rotary, pe Dan Ioan Cușnir, și un Trezorier
competent și activ, pe Lucian Lungoci. Diana
Dragomir, ca District Legal Ofﬁcer, are un rol
important în echipă, la fel și Marcel Gaftoneanu
care i s-a alăturat în acest an, în special pentru
ceea ce înseamnă suportul juridic pentru cluburi.
Lista este lungă, ar trebui să menționez întreaga
echipă, dar desigur am avut ocazia să o fac și
o voi face și în viitor în cadrul evenimentelor
districtuale.
Din punct de vedere abstract, spre ce ne
îndreptăm acțiunile în acest an? Caritate,
formare, educare, culturalizare?
Direcțiile prioritare, cunoscute în Rotary ca
„Areas of Focus“ sunt aceleași: promovăm
pacea, sprijinim accesul la tratamente medicale
și informăm în favoarea prevenției, ne implicăm
în proiecte care vizează accesul la apă potabilă
și igienă, în proiecte care privesc sănătatea
mamei și a copilului, dar și în cele din domeniul
educației și stimulării creșterii economice a
comunităților. Tema prezidențială a acestui an ne
îndeamnă acum la și mai multă generozitate. Să
ﬁm noi înșine un DAR, aceasta este provocarea
pe care Președintele RI, K.R. Ravindran (Ravi)
ne-o prezintă prin tema prezidențială 2015-2016
BE A GIFT TO THE WORLD. Suntem invitați să
transferăm și emoțional mai mult.
Cum se împacă toate activitățile tale
profesionale, sociale, Rotary cu viaţa de
familie? Am dori să știm mai multe despre tine
şi din acest punct de vedere.
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Responsabilitățile mandatului de Guvernator
implică multe ore petrecute zilnic în mașină,
poate mai mult de jumătate din zilele din an
petrecute în camerele de hotel. Te întâlnești
cu peste 2.500 de colegi din Rotary, participi la
evenimente, ocazional susții interviuri, gestionezi
aspectele administrative ale districtului. În mod
corespunzător există o presiune pe timpul pe
care îl ai disponibil pentru profesie, viața socială
din afara Rotary, familie. Ai nevoie de o bună
comunicare și de înțelegere din partea tuturor:
a familiei, a colegilor de serviciu, a partenerilor
de afaceri și a prietenilor din afara Rotary. Am
fost norocos să am în jur persoane care mă
sprijină cu multă generozitate: o soție și doi
copii minunați, un partener de afaceri de a cărui
prietenie mă bucur de peste 30 de ani, persoane
apropiate care înțeleg rolul meu și au o atitudine
pozitivă de susținere.
Ce lipsește din Rotary România ca să ajungă la
o structură desăvârșită?
Mi-aș dori să ﬁm o organizație admirată și
iubită în comunitate, cât mai bună, nu neapărat
desăvârșită. Aspirația de a ﬁ „perfect“, sau
„desăvârșit“ implică un consum sensibil mai
mare de resurse și un timp mai lung alocat
planiﬁcării, cercetării, studiului, analizei riscului,
managementului procesului. Câteodată trebuie
să acționăm repede și dispunând de resurse
limitate. Dacă atingem obiectivul în timpul util este
excelent, chiar dacă nu am fost „perfecți“. Este
important să acceptăm că avem cu toții o inimă
mare, că suntem bine intenționați, corecți, avem
curajul să acceptăm provocări mari în beneﬁciul
comunităților din care facem parte și că suntem
„imperfecți“. Prietenia este liantul forte al Rotary.
Ea netezește asperitățile, urnește proiectele din
loc, ne dă energie. Să întărim acest liant, să ne
bucurăm unii de alții și să ﬁm mai buni în ﬁecare
zi! Doar așa vom ﬁ un dar pentru familii și prieteni,
pentru colegii din Rotary și pentru comunitate.
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IMORTALITATEA ȘI CELE
PATRU CĂI DE A O DOBÂNDI
de Dr Györﬁ András
Rotary Club Marghita

EPISODUL IV
În episodul 3, am văzut cum umanitatea, de-a
lungul evoluției sale, a găsit, pe lângă construcții
monumentale și realizări științiﬁce, și alte căi
pentru asigurarea unui loc în memoria colectivă
a umanității, memele, genele și biologia. În acest
număr vom vorbi despre tehnologie.

RATA
ACCELERĂRII
PROGRESULUI
ESTE
EXPONENȚIALĂ

A PATRA METODĂ: TEHNOLOGIA
Cea mai modernă abordare a evoluţiei speciei
umane va demonstra însă că imortalitatea va
avansa în curând de la statutul de posibilitate
teoretică la statutul de a ﬁ considerat o consecinţă
obligatorie a dezvoltării la scară exponenţială a
tehnologiei noastre.
Această abordare îşi are originea într-o observaţie
făcută de persoana considerată părintele
intelectual al ştiinţei calculatorelor, numit
Neumann Janos von Margitta. Dânsul a enunţat
prin 1958, cum că „datorită accelerării progresului
tehnico-științiﬁc se pare că ne apropiem de un
fel de singularitate tehnologică, dincolo de care
viața și lumea așa cum le știm noi nu mai pot
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exista“. Pentru a înţelege acum, după 57 ani,
sensul acestor cuvinte, trebuie să ne dăm seama
că rata amintită a accelerării progresului este
exponențială. Acest lucru înseamnă că puterea
tehnologiilor creşte corespunzător înmulţirii
consecutive cu o cifră oarecare.
Observând deci trecutul din punctul nostru actual
de vedere, este diﬁcil de observat caracterul
exponenţial al acestei curbe – care se aseamănă
cu cea a unei creşteri lineare. Predecesorii noştri
puteau conta pe faptul că viitorul lor nu va diferi
în foarte mare măsură de trecutul lor. În urmă
cu două miliarde de ani, viaţa pe Pământ era
reprezentată de câteva culturi microbiene. Acum
jumătate de miliard de ani, formele cele mai
avansate de viaţă aveau înotătoare. În urmă cu 100
de milioane de ani, mamiferele moderne arătau
ca chiţcanii de azi, iar în urmă cu 10 milioane de
ani, ca nişte maimuţe. Doar după nouă milioane de
ani de la acest stadiu au început unele exemplare
ale genului Homo să îmblânzească focul. În
prezent însă suntem în apropierea punctului de
unde începe ascensiunea rapidă (exponenţială)
a dezvoltării cunoştinţelor. Viteza de evoluţie a
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paradigmelor se dublează în ﬁecare deceniu.
Acest lucru înseamnă că, dacă am lua în calcul
viteza de dezvoltare atinsă în anul 2000, întreaga
dezvoltare tehnologică realizată în secolul XX
s-ar ﬁ putut parcurge în 20 de ani. Iar dezvoltarea
aceasta s-a dublat până în 2014, şi din nou se
va dubla în următorii 7 ani, deci până în 2021.
Extrapolând deci viteza de dezvoltare atinsă în
anul 2000, în secolul XXI vom avea o dezvoltare
echivalentă cu 20.000 de ani. Şi pentru ca să vă
dau un exemplu mai la îndemână – gândiţi-vă că
pentru a implementa noua paradigmă inventată de
Guttenberg pentru răspândirea cunoştinţelor prin
carte imprimată în secolul XV, au fost necesari
mai bine de 100 de ani. În urmă cu 40 de ani, când
internetul a fost lansat, s-a globalizat în 20 de ani.
Iar în urmă cu 20 de ani, când telefoanele mobile
au apărut pe piaţă, în doi-trei ani aproape cu toţii
ne-am făcut rost de unul.
Ne putem întreba unde va duce această dezvoltare
în ritm exponenţial.
Vom recunoaşte sau nu, totul porneşte de la noi
înşine. Nu urmărim realizarea unor obiective
universale, ci dorim să ne împlinim visurile şi
să ne realizăm dorinţele proprii. Oare
am ţinut cont de sfatul grecilor
antici, care i-au sfătuit pe cei
dornici să-şi împlinească visurile
prin inscripţionarea peretelui
templului din Delphi „Gnoti
seauthon – Cunoaşte-te pe tine
însuţi“?
Se pare că până la urmă suntem o colecţie de
lucruri asamblate în aşa fel, încât putem reﬂecta
asupra unor idei şi putem înţelege într-o oarecare
măsură relaţiile ce guvernează procesele Naturii.
Suntem rezultatul experienţelor şi al memoriei
noastre – de aceea suntem unici. Trăim într-un
loc unic şi protejat: în mintea noastră. Universul
din afara corpului nostru nu poate ﬁ perceput
direct de noi – nici măcar nu îl putem atinge.
Dacă vreau să ating revista aceasta, protonii şi
neutronii din degetul meu nu vor intra în contact
direct cu protonii şi neutronii ce alcătuiesc
revista: în realitate, aproape întreg Universul
este alcătuit din spaţiu gol. Forţele ce se nasc
între particulele degetului meu și al revistei
generează totuşi ceva semnale electrice care vor
ﬁ conduse de ﬁletele nervoase ale membrului
meu superior către creier. Dar noi nu putem
percepe intensitatea acestui curent electric: prin
procesarea semnalelor intrate pe căile senzoriale,
mintea clădeşte o reprezentare virtuală a tot
ceea ce ne înconjoară. Tot ceea ce suntem şi
ceea ce înseamnă Universul există pentru noi
doar prin aceste procese mentale. Deci, dacă
vorbim despre prelungirea vieţii, vorbim de fapt
despre posibilitatea prelungirii acestor procese
mentale prin care ne reprezentăm pe noi înşine în
Universul perceput de noi.

Una dintre posibilităţile enunţate recent, varianta
a treia a imortalităţii, se bazează pe prezervarea
funcţiilor mentale prin menţinerea în stare de
funcţionare a corpului care conţine creierul –
precum şi microclimatul în care acestea pot
funcţiona. Această variantă biologică este destul
de fragilă: necesită condiţii stabile de mediu,
fără accidente şi incidente cum ar ﬁ temperaturi
extreme sau depresurizarea, posibile în cazul
necesităţii prezervării vieţii în medii extreme, cum
ar ﬁ cazul unor nave spaţiale.
Varianta a IV-a a imortalităţii, numită cea
tehnologică, se bazează pe procesele mentale care
caracterizează intelectul uman. Desigur, poate
suna oribil să comparăm intelectul uman cu o
tehnologie artiﬁcială. Dar analizând avantajele
ce decurg dintr-o asemenea abordare, putem
înţelege că în principiu procesele mentale pot
ﬁ efectuate şi pe un alt substrat – diferit de cel
neuro-biologic. Astfel, am putea realiza tehnologii
ce ar putea asigura crearea unor cópii de rezervă
ale conştienţei noastre. Cu o minte artiﬁcială am
putea învăţa lucruri noi mult mai rapid, şi am
putea comunica la viteze la care descărcăm
astăzi o actualizare la un program
de calculator sau un document.
Această minte nouă ar putea
funcţiona într-o varietate
mult mai mare de condiţii de
mediu, la viteze superioare,
şi ar ﬁ capabilă să răspundă
unor provocări ce ar putea pune
organismele biologice în pericol.
Această abordare tehnologică se numeşte
„Mintea independentă de substrat“. În contrast
cu varietatea biologică pe care o avem în prezent
în dotare, şi unde obiectivul este menţinerea
capacităţilor vitale, în MIS o mare parte din
resurse pot ﬁ eliberate de povara menţinerii
funcţiilor ﬁziologice şi accentul poate ﬁ pus pe
achiziţia şi prelucrarea datelor. Pentru a exista,
mintea trebuie să susţină un aﬂux continuu de
date şi informaţii din exterior şi o capacitate de
a le prelucra pe o platformă de calcul. Această
platformă însă poate ﬁ interschimbabilă – această
idee stă la baza imortalităţii tehnologice. Ca
analogie, gândiţi-vă la un program de calculator,
ce poate rula identic pe nenumărate unităţi de
hardware. Sau la o partidă de şah, ce poate ﬁ
jucată cu ﬁguri din lut sau metale preţioase – şi
câştigătorul va ﬁ stabilit de mintea ce mişcă
ﬁgurinele, şi nu de valoarea materialului din
care ele au fost meşteşugărite. Substratul –
adică desktop sau laptop, ﬁguri de şah din lut
sau metalic – este secundar în comparaţie cu
software-ul ce animează acest substrat.

SUNTEM
REZULTATUL
EXPERIENŢELOR
ŞI AL MEMORIEI
NOASTRE

În prezent se lucrează intens la completarea
unui catalog pentru descrierea detaliată şi
individuală a tuturor neuronilor şi a sinapselor
ROTARY good news | august 2015
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dintre ele ce formează platforma biologică.
Această structură dinamică, în permanentă
modelare datorită interacţiunilor cu mediul extern
şi intern, este denumită conectom şi reprezintă
de fapt infrastructura minţii noastre. Structurile
neuroanatomice şi funcţiile intelectuale emergente
vor putea ﬁ emulate pe un suport diferit de
cel biologic – cea mai adecvată soluţie pare în
prezent reprezentată de un hardware asemănător
dispozitivelor din tehnologia de calculatoare.
De menţionat însă că sunt în desfăşurare şi alte
abordări ale realizării unor Minţi Independente de
Substrat, în care se întrevede o fuzionare a acestor
platforme. Pentru a realiza o interfaţă între
platforma clasică şi cea artiﬁcială, se vor utiliza
nanoboţi.

FUNCŢIILE
INTELECTUALE
EMERGENTE
VOR PUTEA FI
EMULATE
PE UN SUPORT
DIFERIT
DE CEL
BIOLOGIC

Adică particule minuscule, ce pot călători
nestingherite în ﬂuxul sanguin şi ajunşi la locul
de destinaţie în conectomul uman, pot părăsi
capilarele pentru a intra în contact direct cu
terminaţiile nervoase desemnate pentru a-şi
efectua misiunea colectivă în prealabil stabilită.
Deşi pentru mulţi cititori aceste scenarii astăzi
ar putea să sune ca imposibil de realizat sau
rupte din scene de aventuri ştiinţifico-fantastice,
vă pot asigura că cele relatate reprezintă o
pistă de cercetare urmărită de multe companii
renumite din întreaga lume – care vor remodela
lumea pe care o cunoaştem în următorii
20 de ani. Această schimbare se va datora
faptului că inteligenţa artificială realizată pe
o platformă tehnologică se va putea integra în
mintea noastră cu ajutorul nanotehnologiei.
Inteligenţa rezultată va păstra câteva elemente
din inteligenţa umană, cum ar fi emoţiile,
sentimentele, intuiţiile şi creativitatea.
Însă limitele impuse de infrastructura biologică
vor ﬁ depăşite:
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Capacitatea de memorare de aproximativ 1
milion de noţiuni cu cât operează astăzi o
minte erudită – poate creşte nelimitat;
Viteza de procesare a datelor poate creşte de
la 100 m/s în prezent până la viteza luminii –
şi poate chiar peste această limită;








Procesele de învăţare a unei limbi străine sau
a unei meserii se pot reduce de la 4-5 ani la
1-2 secunde;
Nanoboţii se vor integra în mediul
înconjurător pentru a ne proteja: în pereţi, în
mobilă, în hainele noastre, în maşinile sau
avioanele cu care ne deplasăm;
Nanoboţii vor putea supraveghea procesele
biologice intracelulare, prevenind apariţia
bolilor şi a îmbătrinirii corpului biologic pe
care îl slujesc;
Va deveni posibilă emularea unor entităţi
formate exclusiv din nanoboţi în legătură
wireless cu intelectul uman upgradat, care
să poată opera ca agenţi de observaţie şi
intervenţie în medii ostile pentru viaţă, cum
ar ﬁ spaţiul cosmic, subacvatic, în interiorul
unui reactor nuclear, într-un incendiu etc.
Aceşti agenţi vor putea ﬁ trimişi să facă
cumpărăturile, curăţenie, să gătească şi să
tundă gazonul din curte, să repare robinetul
sau calculatorul. Nu putem prevedea exact
cum vor arăta purtătorii acestei inteligenţe
sau ce reacţie vor evoca în rândurile
oamenilor ce-i vor întâlni. Să sperăm, că nu
una similară cu aceasta.

Toate aceste procese vor culmina în atingerea
singularității tehnologice prevăzute de
Neumann Janos von Margitta – când curba ce
descrie viteza progresului inteligenței se va
apropia asimptotic de linia verticală a creșterii
exponențiale. Inteligența aceasta nu va ﬁ inﬁnită,
dar va întrece orice limită cunoscută nouă,
deoarece va contribui la continua sa evoluție.
Această nouă inteligență provenită din contopirea
gândirii umane cu cea creată prin tehnologie va
depăși limitele biologice – dar își va recunoaște
rădăcinile sale umane. Se va dezvolta într-un
ritm şi direcție ce depășeşte imaginația noastră
actuală, va deveni transferabilă, portabilă pe o
mulțime de platforme nebiologice – și ulterior
chiar extraterestre. Această inteligență se va
extinde, va cuceri şi transforma Universul –
deoarece inteligența este cea mai puternică
manifestare a Universului.

Sfârșit

