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Moi Drodzy, 

Październik to w Rotary miesiąc walki z chorobą Heinego-Medina, czyli z Polio. Ten globalny projekt 

humanitarny trwa już 30-lat i jest szansa, że za kolejnych kilka choroba ta zostanie całkowicie pokonana. 

Do tego jednak nadal potrzeba szczepić rocznie 450 mln dzieci, co wiąże się z wysokim kosztem dotarcia 

do najdalszych zakątów ziemi.  

Pamiętajmy o programie Polio, mówmy o nim, uświadamiajmy ludziom, że choroba w dzisiejszych 

czasach może w każdej chwili pojawić się znowu za progiem, tu w Polsce, jeśli choć trochę zmniejszymy 

wysiłki. Nie możemy na to pozwolić. Chociaż mamy mocnych i zasobnych sojuszników, jak Fundacja 

Gatesa, to właśnie my, Rotarianie musimy nadal wykazywać się hojnością i przekazywać datki na Rotary 

Foundation, aby zadziałał mechanizm współfinansowania przez tę instytucję.  

Z inicjatywy Przewodniczącego Dystryktalnego Komitetu ds. Polio, Ireneusza Iwańskiego z RC Olsztyn 

powstał w tym roku profesjonalny, krótki 3-minutowy film o Polio, którego inauguracyjna projekcja 

rozpoczęła naszą Dystryktalną Konferencję w Polanicy Zdroju w miniony weekend. Chciałbym prosić, aby 

każdy klub Rotary polskiego Dystryktu na jednym ze swoich październikowych spotkań w skupieniu 

obejrzał ten film. Materiał zamieszczony w Internecie TUTAJ dostępny jest m.in. na www.rotary.org.pl 

w sekcji Świat Wolny od Polio.  

Bardzo cieszę się z licznego udziału (130 osób) Rotarian w Konferencji Dystryktu, ale z wielkim smutkiem 

odnotowuję nieobecność jeszcze większej liczby Was (1620 osób), szczególnie z klubów południowej 

Polski, które miały tak blisko… Brakowało mi Was! Zupełnie nieoczekiwanie piękna pogoda 

spowodowała, że przemarsz deptakiem Polanicy wyglądał prawie bajkowo w kolorach jesieni 

podświetlanych złotym słońcem. Dziękuję organizatorom z RC Polanica Zdrój oraz naszej Trener 

Dystryktu Angelice Przeździęk za wysiłek, doceniony i chwalony przez Uczestników. 

Kolejną imprezą Dystryktu 2231 będą organizowane w Rynie w dniach 30.11-1.12 Seminaria 

Obowiązkowe dot. Rotary Foundation, Wizerunku Publicznego oraz Wzmacniania Członkostwa. W ich 

ramach jak zwykle będą też warsztaty dotyczące obsługi narzędzi informatycznych.  Seminaria poprzedzi 

piątkowe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary Dystrykt 2231 Rotary 

International tożsame z Walnym Zgromadzeniem Dystryktu (wymaganym przez przepisy Rotary 

International), a więc zapraszam przedstawicieli wszystkich Klubów, również tych pięciu, które formalnie 

do Stowarzyszenia nie należą.  

W przededniu spotkania dot. Rotary Foundation zachęcam do przekazywania tradycyjnych dorocznych 

datków na naszą Fundację, co jest łatwe i przyjemne, jeśli skorzystamy z platformy MyRotary na 

www.rotary.org. Pamiętajmy o wezwaniu „Każdy Rotarianin, każdego roku (ofiarowuje 100 dolarów)”. 

W naszym Dystrykcie statystycznie jest to póki co… 9 dolarów. A przecież nawet 100 dolarów, to kwota 

w zasięgu każdego z nas. 

Niezmiennie przypominam o tym byście BYLI INSPIRACJĄ i życzę udanych projektów szerzenia wiedzy na 

temat programu Polio. Film czeka…  

Z rotariańskim pozdrowieniem, 

https://youtu.be/mEFGzW1yM7s
http://www.rotary.org.pl/
http://www.rotary.org/

