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W marcu tego roku, podczas obrad Walnego Zebrania Członków PSLD, sekretarz Zarządu
Eugeniusz KAZIENKO zaproponował realizację projektu Zarządu pn. INTEGRACJA, mającego
na celu integrację członków naszego Stowarzyszenia m.in. poprzez wymianę doświadczeń,
szkolenie i wzajemne zapoznanie się. Inicjatywa spotkała się z bardzo konkretną (jak się
okazało) deklaracją grupy naszych członków z Bieszczad na czele z Bronisławem
BUNIOWSKIM („BUNIO”). I tak – przez 3 dni – w terminie 18-20 września br. trwało
spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli członkowie Polskiego Stowarzyszenia
Licencjonowanych Detektywów, ich najbliżsi oraz zaproszeni goście. Gościnnym miejscem stał
się Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „ORZECH” w Bukowcu koło Polańczyka nad
Zalewem Solińskim.
Dla ponad 60. Uczestników tego spotkania był to czas zabawy i odprężenia od codziennych
spraw, jakkolwiek nie mogło zabraknąć czasu na spotkania merytoryczne członków i Zarządu
Stowarzyszenia. Do ciekawszych inicjatyw, należy podjęcie Uchwał Zarządu PSLD o
rekomendowaniu Walnemu Zebraniu Członków PSLD na Członka Honorowego byłego
Prezesa Zarządu PSLD Andrzeja KARZYCKIEGO oraz na Członka Wspierającego dr Marcina
BERENTA (pracownika naukowego UMK). Ponadto Stowarzyszenie Uchwałą Zarządu, po
otrzymaniu rekomendacji i spełnieniu wszystkich warunków formalno-prawnych w poczet
Członków PSLD przyjęto 3 nowych detektywów – w tym kolejną kobietę Annę WASILEWSKĄ .
Od tego momentu Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów liczy 71 Członków
Zwyczajnych oraz 5 Członków Honorowych.
Zgodnie z wcześniejszą Uchwałą Zarządu PSLD – Prezes dr Wiesław Jan Modrakowski
zaprezentował opracowane przez niego nowe wzory tzw. zestawów reprezentacyjnych
członka naszej organizacji, które wraz z legitymacją będą dystrybuowane na zapowiedzianym
już przez ww tzw. Opłatkowym Spotkaniu PSLD w grudniu br.
Nasz przyjaciel „BUNIO” zarezerwował piękną letnią pogodę a wszyscy goście i gospodarze,
przyjazną atmosferę tego spotkania – dyskusji i dokumentacji nie było widać końca … !
Zarówno Bronisławowi BUNIOWSKIEMU, jak również jego kompanii oraz orkiestrze pod
kierunkiem Jana Muchy należą się serdeczne słowa podziękowania, o których przyjęcie w
imieniu wszystkich uczestników tego pierwszego integracyjnego spotkania prosimy i
zabiegamy o następne tak konkretne realizacje inicjatyw przez naszych Członków.
Uprzejmie informujemy, że na forum dyskusyjnym www.psld.pl w najbliższych dniach
zostanie otwarty nowy post związany z tym wydarzeniem, w którym podzielimy się między
innymi refleksjami uczestników ale … przypominamy o konieczności zakładania kont na
naszym forum !
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia
Licencjonowanych Detektywów.
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