
Март 2010 

 

Приятели ротарианци, 

 

Подготовката за конгреса в Монреал, Канада, на 20-23 юни е доста напреднала и 

приближава крайният срок, в който можете да се регистрирате с отстъпка - 31 март. Мога 

да измисля много причини да участвате в този международен форум, но ще назова само 

няколко: интересни лектори, вълнуващи развлечения и възможност да посетите един 

очарователен град. Колкото и привлекателни да са тези стимули, не са те причината, 

поради която съм присъствал почти на всички конгреси от първия ми през 1984 г. 

Основната причина да очаквам с нетърпение това ежегодно събитие, е възможността да се 
видя със старите си ротарианските приятели и да срещна много нови. 

В много отношения конгресът представя Ротари откъм най-привлекателната му 

страна: възможност за ротарианците да се съберат и да обсъдят в приятелска атмосфера 
въпроси, свързани със служенето на обществото. Без съмнение ще бъдем вдъхновени от 

лекторите, сред които Грег Мортинсън – автор на бестселъра “Три чаши чай”, Джо Лак – 

изпълнителен директор на “Хайфер Интернешънъл”, и кънтри певицата Доли Партън, 

която ще говори за другата своя страст – детската грамотност и библиотека 

“Въображение”.  На заплануваните семинари ще научим за различните аспекти на Ротари и 

Фондация Ротари. Между тези събития можем да изградим нови приятелства на чаша кафе 

в Дома на приятелството или на вечеря в някой от известните ресторанти на Монреал.  
Може да ви изглежда клише, но е вярно, че за да оцени истински международния 

характер на Ротари, един ротарианец трябва да посети ежегодния конгрес. През юни в 

Монреал очакваме да посрещнем ротарианци от повече от 100 страни. Може да говорим на 

десетки езици, но зная, че всеки от нас ще положи всички усилия да общува, както най-

добре може: с думи, усмивки и смях, които успешно премахват културните и езиковите 

различия. 
Конгресът е не само време, в което отбелязваме постиженията от изтеклата година, 

но и време, в което чертаем планове за бъдещето. Ние, ротарианците, не почиваме на 

старите си лаври. Напротив, използваме миналите успехи като трамплин, за да направим 

повече. Каня ви да дойдете в Монреал и да се възползвате от възможността да намерите 
нови партньори, да почерпите новаторски идеи за проекти и да освежите ентусиазма си по 

отношение на Ротари. Остава ни да извървим дълъг път през тази и следващата година, 

затова искам да ви припомня, че 

 

Бъдещето на Ротари е във Вашите ръце. 

 

Джон Кени, 

Президент на Ротари Интернешънъл  

 

 


