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KOMUNIKAT GUBERNATORA NR 1 – ZMIANY W KIEROWNICTWIE KWM 

 

Dla dobra młodzieży i ich bliskich oraz w celu wyciszenia niepotrzebnych emocji, mając na uwadze 

konieczność spokojnego, niezakłóconego i zgodnego z zasadami Rotary International funkcjonowania 

Programu Wymiany Młodzieży, w uzgodnieniu z mianowanymi przeze mnie uprzednio liderami Komitetu 

Wymiany Młodzieży: Anną Roszewską-Szatkowską, Magdaleną Żmijewską i PDG Krzysztofem 

Kopycińskim, w duchu rotariańskiej zgody i odpowiedzialności za naszą organizację podjęliśmy wspólną 

decyzję o następujących zmianach na właśnie rozpoczęty rok rotariański 2018-2019: 

1. Funkcję Przewodniczącej Komitetu Wymiany Młodzieży obejmuje Magdalena Żmijewska z RC Kielce. 

2. Funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Wymiany Młodzieży obejmuje Marek Łatko z RC Lublin 

(równolegle z funkcją Członka Komitetu ds. Komunikacji Internetowej).  

3. Funkcję Oficera ds. Bezpieczeństwa Młodzieży obejmuje Borys Czarakcziew z RC Kraków Wyspiański 

(równolegle z funkcją Oficera ds. Wymiany Nowych Pokoleń, ang. New Generations Service Exchange) 

wspierany przez Irenę Solecką-Szpejda z RC Kraków Wanda. 

Zwracam się do wszystkich Oficerów Komitetu Wymiany Młodzieży, a także klubowych Oficerów ds. 

Wymiany o zapewnienie wszelkiego wsparcia, uszanowanie podejmowanych w najbliższym czasie 

decyzji, poważne potraktowanie tematu i efektywną, opartą na Teście 4 Pytań współpracę z nowym 

Kierownictwem KWM, które ma za zadanie przeprowadzić szereg zmian w sposobie funkcjonowania 

Rotariańskiego Programu Wymiany Młodzieży w naszym kraju (Dystrykcie), tak aby możliwa była jego 

dalsza certyfikacja, a co za tym idzie sprawna, wolna od ryzyka i zagrożeń dla młodzieży oraz bezpieczna 

dla wizerunku Rotary w Polsce i na świecie jego długofalowa kontynuacja w przyszłości.  

Przy okazji proszę Wszystkich polskich Rotarian wyrażających ostatnio zaniepokojenie i troskę o Program 

Wymiany Młodzieży, aby zaufali, że KWM jest w dobrych rękach i wykazali wyrozumiałość, a jak trzeba 

to i wielkoduszność we wzajemnych relacjach. Z góry Wam za to dziękuję.  

Liczę na Wasze wielkie serca i oddanie sprawie Rotary - trzymam kciuki za sukces Programu Wymiany! 

 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


