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l_ions Club Foznan nEW D-SlCn

Jesienngm popołudniem, -6 pażdziernlka dO|d
b|rsko lCC zdpro5zonuch gosci bgło śuiad-

kami

nie

codziennego ugdarzenia

-

innych, w myślprzesłania ,,WE SERVE", Uroczyste
zaprzysiężenIe LC Poznań New Design przeprowadziła Gubernator obecnej kadencji Elżbieta Antoszewska z Lc poznań polonia.

narodzin

nouego s|oualzgszenia dobroczgnnego Llons
Club Poznan lleu Design Toluż |O k|ub u Poznaniu, a 5B u Po|sce, zlze5zoog u nąulęk

szg 5ulia[oug orgdnlzagi

humani|arng Llons

Club InternaLional.

Charter został objęty Patronatem Honorowym
przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, Jak na rangę tej uroczystości przystało Za-

rząd Okręgu 121 Polska LC reprezentowany był

w

pełnym składzie. Nie zabrakło także przed-

stawicieli władz lokalnych, delegacji Lionów z całej
Polski oraz przedstawicieli organizacji współpracujących; Stowarzyszenia "Na Tak", a także Hospicjum
Paliu m or az przyjaciolł.

New Design to nazwa nie wynikająca z przypadku to nowatorskie podejście do idei, wizerunku, projektów i metod realizacji celów. Już sama oprawa

Ważnym momentem podczas uroczystości była
częśćartystyczna. Wystąpili niezwykli ludzie,
z którymi klub nawiązał współpracę i nic porozu-

z tej okazji folderu sugerowała, że stowarzyszeniu liczącym w Polsce blisko
25 lat rodzi się nowa myśli działanie w kierunku nograficzna wydanego

mienia. Przejmującą historię o swoich wyprawach
po Polsce i Europie na elektrycznym wózku inwa-

lidzkim opowiedział Przemek Kowalik, spara-

woczesności, kreatywności, nowego, młodego

Iiżowany podróżnik, wnoszący inspiracje i nadzieję
w życie wielu ludzi. Uroczystośćswoim występem
uświetniłMichał Zator - wyjątkowy harfista, półfinalista 5 edycji programu,,Mam Talent".

spojrzenia na realizacje odwiecznych i uniwersalnych idei. Najważniejsze kierunki dzia|ań nowego

klubu to: aktywizacja iangażowanie beneficjentów: dzieci i seniorów, działanie na rzecz integracji i tworzenia przestrzeni dla wzajemnego
wspierania się obu grup społecznych i budowanie
świadomościspołecznej, współpraca z biznesem
w projektach CSR (Corporate Social Responsibility),
angażowanie się w lokalne projekty miasta, powiatu iwojewództwa.

Z wielką dumą a jednocześnie ze wzruszeniem
o pracy nad nowo powstałym klubem opowiadali
Guding Lioni Maria Sterczewska zLCPoznań Futuro
oraz past Gubernator Daniel wcisło z Lc poznań

Rotunda. przekazał on nowemu klubowi sztandar
ufundowany przezLC Poznań Rotunda, Wycharterowane zostały 23 koleżanki reprezentujące różne

profesje, które łączy chęć działania dla dobra
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