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Moi Drodzy, 

W grudniu w Rotary przypominamy o tematyce związanej ze zwalczaniem chorób, ale również 

zapobieganiem im. I choć w Polsce i w naszej części świata sprawami tymi zajmują się systemowo 

stosowne instytucje, to nam Rotarianom pozostaje nadal ważna misja – oddziaływania na umysły ludzi, 

którzy mogą lekceważyć niektóre kwestie związane ze zdrowiem jak konieczność szczepienia dzieci, czy 

bezwzględna abstynencja alkoholowa kobiet w ciąży.  Nie ma tu miejsca na kompromisy – umiejmy 

mądrze przeciwstawiać się egzotycznym poglądom, umiejmy o tym mówić otwarcie i przekonująco 

również podczas zbliżających się świątecznych spotkań rodzinnych i koleżeńskich.  

Końcówka roku kalendarzowego zawsze obfituje w wydarzenia rotariańskie w Dystrykcie. Do 

najważniejszych należało Seminarium Szkoleniowe dotyczące Fundacji Rotary oraz Wizerunku 

publicznego i Członkostwa, które na przełomie listopada i grudnia odbyło się w Rynie.  Obecność na nim 

połowy klubów Dystryktu była wynikiem niezłym, ale pozostawiającym nadal wiele do życzenia. Przecież 

podczas wizyt u Was w klubach słyszę wiele pytań i wątpliwości, które świadczą, że jesteście głodni 

wiedzy rotariańskiej – nie bez powodu Rotary International narzuca organizację tych Seminariów jako 

obowiązkową. Pamiętajcie, że kluby, które chcą szkolić się i tę wiedzę pogłębiać zawsze mogą skorzystać 

z pomocy Trenera Dystryktu, z materiałów na moje.rotary.org.pl (Baza Wiedzy) oraz z pomocy Oficerów.  

Dobrze, że podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Polskich Klubów Rotary „Dystrykt 2231 

Rotary International”, które również odbyło się w Rynie udało nam się w dobrej i koleżeńskiej atmosferze 

zatwierdzić sprawozdanie z kadencji 2017-2018 i udzielić absolutorium poprzedniemu Gubernatorowi 

(oraz całemu Zarządowi). Co szczególnie powinno nas cieszyć, to fakt, że po różnych dyskusjach i 

poprawkach Zgromadzenie przyjęło także nowy Statut, którego treść jest w pełni dostosowana do 

wymogów Rotary International i otwiera drogę (jeśli taka będzie wola 2/3 klubów Dystryktu 2231) do 

zawnioskowania do RI o inkorporację, czyli uznanie tożsamości polskiej struktury z Dystryktem RI. 

Wiem, że czas przed i poświąteczny to bardzo intensywny okres dla klubów Rotaract i chciałbym przy 

okazji tego Listu z całego serca podziękować wszystkim Rotaraktorom za wielkie zaangażowanie w nasz 

wspólny ruch rotariański i dobro dawane innym. Jako „weteran” Rotaractu jestem zawsze do Waszej 

dyspozycji i chętnie zaplanuję gubernatorskie wizyty również w klubach Rotaract – liczę na te spotkania.   

Pełen bardzo pozytywnych emocji z „Wigilii Wielu Narodów” we Wrocławiu, gdzie 8 grudnia miałem 

okazję z całą społecznością Uczestników i Oficerów Wymiany Młodzieży, śpiewać kolędy i cieszyć się z 

bycia razem, przekazuję Wam i Waszym najbliższym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia.  Niech składane sobie wzajemnie życzenia, szczególnie w gronie rotariańskim 

nie będą płytkie i kurtuazyjne. Nie ma lepszego słowa, które opisuje to, co te Święta mogą dać nam w 

Rotary poza wszystkim innym… INSPIRACJĘ! 

 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


