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Moi Drodzy, 

Luty to w Rotary miesiąc pokoju i 114. rocznicy założenia przez Paula Harrisa pierwszego klubu. Do 

tematyki pokoju nawiązywałem już w Liście nr 5 poświęconym Fundacji Rotary i możliwości wysyłania 

przez nasze kluby studentów na Rotariańskie Stypendia Pokojowe do 6 wybitnych ośrodków 

akademickich na świecie, współpracujących z Rotary. Pomyślmy jednak o pokoju również w kontekście 

naszych postaw i zachowań – czy my w Rotary pielęgnujemy pokój, czy zachowujemy się pokojowo? 

Korzystając z okresu karnawału wiele klubów organizowało akcje pozyskiwania funduszy w formie bali, 

koncertów i aukcji. Szczególnie inspirującym wydał mi się Turniej Kręglowy im. Bogusia Mackiewicza 

(RC Warszawa-Józefów), którego celem jest pozyskiwanie środków, aby móc wysyłać na roczną 

Wymianę Długoterminową BEZ KOSZTÓW dla rodziców młodzież z niezamożnych rodzin. Ta forma 

udziału w Programie Wymiany Młodzieży jest bardzo rzadka i zasługuje na naśladowanie…  

W tym miesiącu także miała miejsce inna wymiana - wyjazd polskiej grupy Rotarian i ich bliskich do Indii 

Południowych (D-3202) w ramach Rotariańskiej Wymiany Rodzin (Rotary Friendship Exchange) pod 

przewodnictwem PDG Barbary Pawlisz. Na przełomie kwietnia i maja będziemy gościć w rewanżu 10-

osobową grupę stamtąd w naszym Dystrykcie – niech to będzie dla nas inspiracja do nawiązywania 

kolejnych kontaktów międzynarodowych w ramach Rotary.  Za rok będzie jakaś kolejna Wymiana Rodzin.  

W miniony weekend mieliśmy niezwykle przyjazne, inspirujące i świetnie zorganizowane spotkanie 

Komitetów Międzykrajowych (ICC) pod przewodnictwem Ryszarda Łuczyna w Kielcach, na którym 

ustalono akcenty jakie będziemy kładli w funkcjonowaniu ICC w naszym Dystrykcie. Komitety, choć od 

jakiegoś czasu nie zaliczane do programów Rotary International, są bowiem częścią naszej rotariańskiej 

tożsamości w Polsce. Natomiast 16 lutego w siedzibie Dystryktu w Łodzi Komitet Nominacyjny wybrał 

Gubernatora Nominata na kadencję 2021-22, ale jak mawiają „piłka nadal jest w grze”; tylko grajmy fair. 

W lutym został ogłoszony i do 15 marca trwa Konkurs na Grant Dystryktalny, w którym mają szansę 

finansowanie uzyskać te projekty, których specyfika nie pozwala na ubieganie się o Grant Globalny. 

Sprawą zajmuje się Komitet Rotary Foundation, a dokładnie Podkomitet Grantów pod Przewodnictwem 

bardzo doświadczonego Janusza Lisieckiego. Do 15 marca również można rejestrować się na Konwencję 

Rotary International w Hamburgu (1-5 czerwca 2019) w jeszcze trochę obniżonej cenie 495 USD. Niestety 

mimo lokalizacji (najbliższej w historii) na to wydarzenie z Polski zarejestrowało się do dziś zaledwie 25 

osób. Gdzie indziej jak nie na Konwencji można szukać największej dawki rotariańskiej inspiracji? 

Wkrótce w marcu obchodzimy Tydzień Rotaractu i będzie wspaniale, jeśli coś wtedy zrobimy wspólnie z 

Rotaraktorami. Jesteśmy wszak jedną organizacją i przyświecają nam te same ideały służby. Na koniec 

ogłaszam rozpoczęcie rejestracji na PETS w Łodzi (29-30 marca), która ruszy w ciągi kilkudziesięciu godzin 

na www.rotary.org i przypominam, że udział w PETS jest obowiązkowy dla każdego Prezydenta Elekta 

i pożądany w przypadku Sekretarzy, a poza tym to kolejna okazja, aby być razem i być inspiracją.   

Życzę Wam wiele radości i umiarkowanego obżarstwa na tłusty czwartek. 

 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


