
 

GUBERNATOR DYSTRYKTU 2231 

ROTARY INTERNATIONAL 2018-2019 

ŁUKASZ GROCHOWSKI 

        

Warszawa, 21 maja 2019 

LIST GUBERNATORA NR 11 

Moi Drodzy, 

Maj w Rotary jest miesiącem młodzieży i w tym kontekście trzeba wspomnieć o nowej inicjatywie 

RC Warszawa Fryderyk Chopin jaką jest letni międzynarodowy obóz (wymiana krótkoterminowa) 

poświęcony Polsce „wczoraj i dziś”. Trzymam kciuki za debiut tej imprezy i jej kolejne edycje, zwłaszcza że 

w większości będzie odbywać się w moim mieście - w Warszawie. Tym razem również w Warszawie już w 

najbliższy weekend (24-26.05) odbędzie się Konferencja Dystryktalna Rotaract – zapraszam też Rotarian.  

Na przełomie kwietnia i maja gościliśmy w naszym Dystrykcie z rewizytą Rotarian z południowych Indii, w 

ramach Rotariańskiej Wymiany Przyjacielskiej – koordynowanej z wielkim zaangażowaniem przez PDG Basię 

Pawlisz. Namawiam Was bardzo do udziału w kolejnych edycjach. Relacje z ludźmi z całego świata 

dzielącymi te same ideały służby są unikatową wartością jaką daje nam Rotary. Przy okazji jest to wielka 

inspiracja oraz, jak z przykrością konstatuję po niektórych wizytach w klubach, nadal niezbędna niektórym 

z nas nauka tolerancji i akceptowania odmienności. 

Maj to okres klubowych pikników, regat, turnieju golfa i (pokarnawałowych) bali, a także czas jubileuszy. 

Szczególnie gratuluję klubom założonym w roku 1989 oraz w 1994 – to dla nich wielkie chwile, również 

refleksji nad tym, jak przechować dorobek „pokoleń Rotarian” i jak nim inspirować nowych entuzjastów 

naszego ruchu, ale tak aby było to atrakcyjne w obecnej rzeczywistości.  

Nieustannie zachęcam do wzajemnego inspirowana się przez kluby, szczególnie jeśli chodzi o realizację 

Globalnych Grantów (GG), w czym nasz Dystrykt przoduje w skali świata. Wspaniałym narzędziem, które 

może pomóc w znalezieniu klubu-partnera lub całego projektu jest witryna  

ideas.rotary.org 
I chociaż dostępna jest ona wyłącznie po angielsku, należy sobie otwarcie powiedzieć, że trudno jest znaleźć 

zagraniczne kluby chętne do udziału w grantach i zasobne w środki (warunek konieczny, aby stworzyć 

GG), bez komunikowania się w tym języku. Rozważcie zaangażowanie to tego (choćby tylko na czas 

składania aplikacji) wolontariusza z grona Waszych podopiecznych lub znajomych.  

Bardzo rekomenduję wszystkim polskim klubom zainteresowanie się projektem RC Warszawa-Wilanów 

„Nyabyeya Potrzebuje Naszego Serca”. To wielowątkowa inicjatywa wsparcia społeczności wioski Nyabyeya 

w Ugandzie, która stała się przyjazną przystanią, domem (a dla niektórych miejscem pochówku) 3600 

Polaków wysiedlonych z Syberii, których wojenna zawierucha rzuciła tam w roku 1942. Projekt zakłada 

przede wszystkim aktywizację zawodową mieszkańców, ale nie wyklucza też innych rotariańskich obszarów 

troski. Pomyślmy czy nie powinien to być projekt ogólnopolski (na wzór wakacji dla dzieci z Ukrainy) 

stanowiący z jednej strony hołd dla niedoszłego tegorocznego Prezydenta RI Samuela Owori z Ugandy 

(który zmarł na rok przed swoją kadencją), a z drugiej spłacenie długu wdzięczności naszych Rodaków. 

Wkrótce (1-5 czerwca) Konwencja Rotary International w Hamburgu z udziałem ponad 34.000 Rotarian. 

Polska delegacja liczyć będzie 31 osób – to więcej niż w ostatnich latach i na uwagę zasługuje fakt, że w 

naszej grupie pierwszy raz od dawna znajdzie się zgodnie DGE Małgosia, DGN Janusz i DG niżej podpisany.  

Z rotariańskim pozdrowieniem, 


