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Moi Drodzy, 

Po wakacjach przyszedł czas powrotu do szkoły, co w Rotary oznacza miesiąc poświęcony podstawowej 

edukacji i alfabetyzacji. Tematykę podejmuje wiele polskich klubów, które wspierają szkoły oraz 

bezpośrednio młodzież, szczególnie z biednych rodzin. Na poziomie Dystryktu mamy Konkurs 

Krasomówczy, którego kolejna edycja już niebawem. Namawiam Was do realizowania projektów 

związanych z edukacją, lokalnie i zagranicą w formie Global Grantów, których nasze kluby realizują coraz 

więcej i które nie są tak trudne do zorganizowania jak się na początku zdawało.  

Przed nami Konferencja Dystryktu w Polanicy Zdroju w dniach 5-7 października, do udziału w której bardzo 

gorąco wszystkich Was zachęcam. To największe w roku rotariańskim wydarzenie i święto nas wszystkich, 

polskich Rotarian. Bardzo proszę, abyście przyjechali do Polanicy w dobrym nastroju – pełni wiary w ideały 

Rotary, otwarci na dialog i współpracę. Prezydenta RI na Konferencji reprezentować będzie PDG Albertine 

Perre-Bulder z Holandii. Korzystajmy z jej doświadczenia jako Rotarianki i trenera. 

Od kilku tygodni można się już rejestrować na www.rotary.org.pl i uczulam, że promocyjna cena na 

noclegi w Hotelu Polanica obowiązuje tylko do 20 września – gwarancją zakwaterowania jest wyłącznie 

wpłata na konto hotelu. Zachęcam do przyjazdu w piątek, pomimo że nie ma wtedy formalnego programu 

- to będzie moment na rozwijanie rotariańskiego koleżeństwa. W sobotnie popołudnie, po zakończeniu 

obrad przewidziana jest już tradycyjna Parada Rotariańska reprezentacyjnym deptakiem.  

Podczas 15 oficjalnych wizyt, które złożyłem w okresie wakacyjnym w klubach, miałem okazję poznać 

wiele nieznanych mi osób, które mogą stanowić wspaniałą INSPIRACJĘ. Waszą uwagę chciałbym zwrócić 

na Kolegę Pawła Janczarskiego z RC Wrocław Centrum, który od kilku lat próbuje zorganizować wyprawę 

na Mount Everest, wieńczącą jego projekt zdobycia tzw. Korony Ziemi. Czy nie byłoby dobrym pomysłem, 

aby z okazji 30-lecia działalności Rotary w powojennej Polsce, przy wsparciu klubów oraz pozyskanych 

sponsorów, Paweł zatknął flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Rotary International na najwyższym szczycie 

świata? Zainteresowanych proszę o kontakt z Gubernator Elekt Małgorzatą Wojtas.  

Ostatnie dni przyniosły nam też kolejną smutną wiadomość. Zmarł Jerzy Karasiński, Past Gubernator 

Dystryktu 2230 (2003-2004), Założyciel i od wielu lat aktywny Członek RC Toruń. Jurek był niezwykle 

ciepłym i dobrym człowiekiem, który zjednywał sobie łatwo sympatię i szacunek. Miał doskonałe relacje z 

Rotarianami na Ukrainie, gdzie był szczególnie lubiany. Współpracował też z Rotarianami z Niemiec, m.in. 

z przyjacielem Polski ś.p. Richardem Pyritzem. Żegnamy Człowieka o wielkim sercu, który BYŁ INSPIRACJĄ 

- ucieleśnieniem ideałów o dobroczynności, służbie innym i przyjaźni w działaniu.  

Na koniec proszę, aby jak najwięcej Klubów spróbowało w tym roku uzyskać Wyróżnienie Prezydenta RI 

(ang: Presidential Citation), co wymaga prostego zaraportowania Waszych działań (które i tak 

prowadzicie) w „Rotary Club Central” przez swój profil MyRotary na www.rotary.org.  W ogóle warto 

odwiedzać wewnętrzne strony RI oraz portal Dystryktu 2231 moje.rotary.org.pl.  Pomoc techniczna - 

dico@rotary.org.pl. Przypominam też o podstawowych obowiązkach klubów - terminowym opłacaniu 

składek do RI i Dystryktu oraz o prenumeracie wybranego wydawnictwa dla każdego z Rotarian.  

 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


