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KOMUNIKAT ZARZĄDU DYSTRYKTU 2231 

POMOC UKRAINIE 

 

Drogie Rotarianki, Drodzy Rotarianie,   

dramatyczne wydarzenia na Ukrainie przepełniają bólem nasze serca. Potępiamy 

stanowczo zbrodnicze działania wojenne Rosji wobec narodu ukraińskiego.  

W imieniu Zarządu oraz zespołu koordynującego pomoc dla Ukrainy, na czele 

którego stoi Ryszard Łuczyn z RC Zamość Ordynacki, serdecznie dziękujemy za 

Wasze działania. Wszystkim, którzy w różny sposób, ale zawsze z wielkim sercem 

i zaangażowaniem włączyli się w pomoc dla naszych przyjaciół z Ukrainy należy 

się ogromny szacunek. Służba ponad własne interesy i bezinteresowna pomoc 

rotarian przynosi już konkretne efekty. 

Dzięki naszym wspólnym działaniom kolejne grupy uchodźców, przede 

wszystkim kobiet i dzieci, znajdują bezpieczne schronienie w różnych częściach 

Polski. Odbieramy kolejne transporty z pomocą humanitarną. Składujemy je 

czasowo w wynajętych magazynach i przekazujemy dalej na Ukrainę. Bezcenny 

jest wysiłek naszych rotarianek i rotarian z klubów leżących blisko granicy z 

Ukrainą. Oni są na pierwszej linii działań.  Jesteśmy również dumni z działań 

wszystkich klubów, które w przeróżny sposób i w różnej skali pomagają 

uchodźcom.  

W związku z tym, że sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie i powstają nowe 

obszary, w którym powinniśmy być aktywni postanowiliśmy powołać 

koordynatorkę indywidualnej pomocy dla rodzin rotariańskich, ich przyjaciół i 

osób przez nich poleconych w osobie Krystyny Baj z RC Gorzów Wielkopolski. 

Prosimy o kierowanie wszystkich zgłoszonych przypadków do Krysi.  

Otrzymujemy wszyscy wiele maili i wiadomości z informacjami, że ktoś gdzieś 
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utknął i potrzebuje pomocy. Krysia zajmie się koordynacją działań w tym zakresie. 

Będzie również organizowała dalszy etap podróży dla tych osób, które chcą się 

przedostać do Europy Zachodniej lub Skandynawii, do konkretnych miejsc gdzie 

mają znajomych lub rodziny. 

Prosimy również żeby zbierać konkretne propozycje otrzymywane z zagranicy od 

rotarian lub za pośrednictwem rotarian z ofertą przyjęcia uchodźców. Prosimy 

aby zarówno AG, przewodniczący komitetów ICC oraz kluby przesyłali takie 

informacje do DGE Piotra Jankowskiego z RC Koszalin, który w imieniu naszego 

dystryktu koordynuje współpracę międzynarodową. Już nadchodzi moment, w 

którym możliwości przyjmowania uchodźców przez polskich rotarian będą na 

wyczerpaniu.  

Oczywiście niezależnie od tych działań w dalszym ciągu prosimy o dalszą pomoc  

AG, przewodniczących komitetów ICC. Zgłaszajmy dalej oferty miejsc 

zakwaterowania uchodźców do Ilony Nowackiej z RC Elbląg Centrum.  

Bardzo prosimy również o przesyłanie do DGE informacji o konkretnych 

działaniach ( ile osób przyjęto, gdzie się znajdują, w jakim zakresie udzielana jest 

pomoc, jakie są przewidywane koszty tej pomocy np. w układzie miesięcznym). 

Wspólnie z Przewodniczącym Komitetu Rotary Foundation PDG Januszem 

Potępą, w oparciu o te informacje, złożymy wniosek do TRF o udzielenie wsparcia 

z Disaster Response Fund.  

 

Razem możemy więcej. Służąc odmieniamy życie wielu osób. 

 

W imieniu Zarządu Dystryktu 2231 

Serdecznie pozdrawiam, 

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2021/22 

Wojciech Wrzecionkowski 

 

 


