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Moi Drodzy, 

Listopad to miesiąc, w którym zwracamy szczególną uwagę na The Rotary Foundation czyli tzw. Naszą 

Fundację. Naszą, bo Fundacja w ciągu 100 lat istnienia dzięki ofiarności NAS ROTARIAN sfinansowała na 

świecie projekty i stypendia warte ponad 3 miliardy dolarów. Jako instytucja plasuje się na szczycie 

rankingów transparentności i gospodarności przeznaczając ponad 91% środków na cele dobroczynne.   

Cieszę się, że wiele polskich klubów Rotary umie przekazywać darowizny, a potem korzystać z możliwości 

jakie daje nam Fundacja w postaci Grantów Dystryktalnych i Globalnych, ale projekty infrastrukturalne 

to nie wszystko. Kwintesencją działalności Rotary od zawsze była nie prosta, bezpośrednia 

dobroczynność materialna, ale inwestowanie w przyszłość, w budowę kapitału dobrej woli i wiedzy 

prowadzące do trwałych zmian na lepsze. W początkach powojennego Rotary w Polsce wysyłaliśmy 

studentów na różne uczelnie świata w ramach programów stypendialnych. W międzyczasie zmieniły one 

swój profil, ale warto wiedzieć, że są nadal i możemy również w ten sposób korzystać z Naszej Fundacji.  

Kluby mogą ubiegać się od Granty Dystryktalne i Globalne, których przedmiotem jest finansowanie 

stypendiów przeznaczonych dla studentów studiów dyplomowych zagranicą w jednym z sześciu 

obszarów troski Rotary: (1) promowania pokoju; (2) zwalczania chorób; (3) dostarczania czystej wody, 

infrastruktury sanitarnej i promowania higieny; (4) ochrony matki i dziecka; (5) wspierania edukacji; (6) 

rozwoju lokalnych gospodarek. Stypendia mogą trwać od roku do 4 lat i obejmować cały kurs studiów.  

Stypendia oparte na Grantach Globalnych są finansowane gotówką lub środkami z DDFu (District 

Designated Funds – Funduszy Przeznaczonych dla Dystryktu) dofinansowanymi przez Fundusz Światowy. 

Same Granty Dystryktalne mogą być wykorzystane do sponsorowania stypendiów dla uczniów szkół 

średnich oraz wyższych w dowolnym obszarze wiedzy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Stypendia te 

mogą mieć dowolny okres trwania, od 6-tygodniowego kursu językowego do rocznych lub dłuższych 

studiów uniwersyteckich.  

My Rotarianie odgrywamy kluczową rolę w rekrutowaniu kandydatów na Rotariańskie Stypendia 

Pokojowe (Rotary Peace Felllowships) pośrednio budując pokój w zapalnych punktach świata poprzez 

promowanie tej formy kształcenia i zapewnienie kandydatom wsparcia w procesie aplikacyjnym. O tym 

i wielu innych sprawach dot. Naszej Fundacji opowiemy sobie już za 12 dni w Rynie podczas Seminariów 

Obowiązkowych 1 grudnia (2. tokiem będzie Wizerunek Publiczny i Wzmacnianie Członkostwa klubów).  

Do dziś odwiedziłem indywidualnie już 46 klubów Rotary naszego Dystryktu i poza bardzo inspirującą dla 

mnie wymianą myśli miałem wielokrotnie okazję słyszeć prośby i postulaty, aby w polskim Rotary 

zapanowała znowu atmosfera przyjaźni, zaufania i współpracy. Proszę, uszanujmy to powszechne 

oczekiwanie i pozwólmy sobie wzajemnie na działanie w myśl idei Rotary i hasła „Służba innym ponad 

korzyść własną”. Pierwszym testem czy potrafimy, będzie Walne Zgromadzenie w Rynie, 30 listopada.  

Na koniec, z radością witam w naszej polskiej społeczności rotariańskiej wszystkie nowe Koleżanki i 

Kolegów przyjętych do klubów w obecnym roku inspiracji – niech będzie jej wzajemnie jak najwięcej.   

 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


