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Moi Drodzy, 

Kwiecień jest w Rotary miesiącem troski o zdrowie matki i dziecka i cieszę się, że tematyka ta bliska jest 

wielu polskim klubom. Trudno wymienić wszystkie z tym związane projekty, ale w sposób szczególny 

chciałbym wyróżnić pomysły przekute na znaczące granty globalne zrealizowane z Fundacją Rotary -  już 

działający „Bank mleka” RC Szczecin Center oraz oficjalnie przekazywane za miesiąc „Wyposażenie centrum 

diagnostyki FAS” RC Warszawa-Żoliborz. 

Pod koniec marca spotkaliśmy się w rekordowej liczbie na Seminarium Obowiązkowym dla Prezydentów 

Elektów i Sekretarzy (PETS) w Łodzi. Zaimponowała mi świetna atmosfera i duże zaangażowanie obecnych. 

Niestety swoich delegacji nie przysłało kilkanaście klubów. Martwi mnie szczególnie to, że nazwy niektórych 

nieobecnych klubów powtarzają się z roku na rok. Rotary jest dynamiczne, zmieniają się priorytety, 

zmieniają się wewnętrzne przepisy, zmieniają się realia i ludzie – uczestnictwo w PETS ma sens, bo 

pozwala zachować nam rotariańską jedność i tożsamość, a przy okazji jest przecież wzajemną inspiracją i 

okazją do radosnej celebracji koleżeństwa. Gubernator Elekt i Trener Dystryktu zadbają, aby nieobecni 

otrzymali stosowną dawkę świeżej rotariańskiej wiedzy – tylko proszę, zechciejcie ją przyjąć.  

Ponieważ za oknem wiosna i coraz to więcej kolorów, to pozostałe miejsce w tym liście poświęcam na 

przypomnienie jakie jest wprowadzone już kilka lat temu, jedyne prawidłowe, oficjalne i naprawdę mądrze 

zaprojektowane (z widocznym nawet w miniaturze lub z daleka napisem „Rotary”) logo naszej organizacji. 

Dodam, że klubom wolno je reprodukować i stosować wyłącznie w wersji z dopiskiem „Klub Rotary 

Nazwa”, co można sobie w ciągu 2 minut wygenerować w Brand Center na www.rotary.org, korzystając z 

profilu MyRotary lub poprosić o to RPG, DICO albo Przewodniczącego Komitetu ds. Wizerunku Publicznego.  

 

I życzę z całego serca Wam i Waszym bliskim, POKOJU DUCHA, radości oraz inspiracji z okazji 

nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy! 

Z rotariańskim pozdrowieniem, 

 


