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LIST GUBERNATORA NR 2 

Moi Drodzy, 

sierpień to w kalendarzu rotariańskim Miesiąc Członkostwa, a więc czas odpowiedzi na pytanie co i jak 

można zrobić, aby w naszej organizacji atmosfera sprzyjała utrzymaniu obecnych i pozyskiwaniu nowych 

osób. W każdym z klubów odpowiedź może być inna, ale ważne jest abyśmy pamiętali, że sama 

„przynależność” to zdecydowanie za mało, że Rotarianie chcą się angażować i działać, chociaż każdy na 

swój sposób. I właśnie rolą Prezydentów jest zidentyfikowanie tych indywidualnych motywów 

poszczególnych członków klubu – tak, żeby każdy w Rotary czuł się potrzebny, doceniony, 

zaangażowany, a w rezultacie spełniony.  

Wielkie znaczenie ma przy tym dobra atmosfera w kontaktach między klubami i na poziomie Dystryktu 

– wzajemny szacunek, wsparcie, radość ze współpracy, zgoda i solidarność. W Rotary nie ma miejsca na 

rywalizację, zazdrość, podejrzliwość – to zjawiska ze świata, wobec którego my powinniśmy pozostać 

enklawą pozytywnych emocji i dobrej energii, zostawmy więc je „za drzwiami”. Zgoda, spokój i radość z 

działania przyciągają do nas nowych członków i dają dalszą inspirację dotychczasowym. Umiejmy zatem 

jako Rotarianie czasami być ponad tym, co nam się u innych nie podoba lub drażni – potęgę dobra buduje 

się na tym co łączy. Bądźmy dla siebie wzajemną inspiracją.  

W tym kontekście szczególnie boleśnie odczuwamy niedawne pożegnanie naszego Kolegi ś.p. Andrzeja 

Hofmana z RC Poznań – to był Wspaniały i Mądry Rotarianin, poświęcony naszym ideałom.  Andrzej 

nie tylko był przez ponad 20 lat filarem Klubu, ale także przez klika kadencji pełnił rolę Regionalnego 

Przedstawiciela Gubernatora na Wielkopolskę. Dla tych, którzy Go znali, był i pozostanie inspiracją!  

W sierpniu w naszym Dystrykcie odbywają się już po raz kolejny m.in. trzy bardzo ważne imprezy:  

1. Międzynarodowy Obóz Żeglarski w Giżycku, będący formą Krótkoterminowej Wymiany Młodzieży, 

2. kolonie w Zakopanem dla dzieci z Ukrainy, których ojcowie zginęli lub zostali ranni w walkach 

na wschodzie, organizowane przez RC Zamość Ordynacki i Komitet Międzykrajowy Polska-Ukraina, 

3. obóz języka polskiego w Bydgoszczy dla ponad 60-ciu uczestników rozpoczynającej się do września 

Długoterminowej Wymiany Młodzieży. 

 

Wszystkim Organizatorom, ale również Dobrodziejom i Sponsorom powyższych (ale i innych) wydarzeń 

składam wielkie podziękowania za wytężoną rotariańską pracę w tym wakacyjnym okresie.  

Bardzo zachęcam do udziału w Instytucie Strefowym wraz z Seminariami w Wilnie już 13-16 września! 

Na progu powakacyjnych, wzmożonych działań w klubach, pamiętajmy nieustannie o nowej wizji Rotary 

zaczynającej się od słów „My, razem…”, Teście 4 Pytań i zawsze bądźmy inspiracją, dla świata, dla innych 

wokół, dla nas samych wzajemnie.  

 

Z rotariańskim pozdrowieniem 


