
Szanowni Państwo,      

ekspert d/s bezpieczeństwa na morzu p. Marek Błuś w swoim felietonie 
„Śmierć drugiej kategorii” napisał: 
Od kilku lat działa w Polsce pierwsza w naszych dziejach organizacja 
skupiająca owdowiałe rodziny ludzi poległych na morzu, niezależnie od 
miejsca i okoliczności w jakich zginęli. Niedawno Fundacja „Ostatni Rejs” – o 
niej tu mowa – napisała list do prezydenta RP, w którym skarży się na sposób 
postępowania polskich organów ochrony prawnej w sprawach wynikłych z 
wypadków ich najbliższych. Autorki i autorzy listu postulują, między innymi, 
powołanie komisji, która ustali przyczyny złego traktowania pokrzywdzonych 
rodzin marynarzy i zaproponuje środki naprawcze………. 
 
Odpowiedzi na wysłany list do prezydenta RP jeszcze nie mamy i niezwłocznie jak ją otrzymamy 
opublikujemy na naszej stronie www.ostatnirejs.pl , aby każda z Rodzin Marynarskich wiedziała czego 
może się spodziewać ze strony naszych urzędów państwowych min. w przypadku gdy armator i 
ubezpieczyciel okażą się nieuczciwi. 
 
Chcielibyśmy, aby każda z Rodzin Marynarskich uczestniczyła w życiu Fundacji w sposób taki jaki 
najbardziej będzie jej odpowiadał. Wszystkie osoby skupione wokół Fundacji są Wolontariuszami i im 
więcej nas będzie, tym więcej będziemy mogli zrobić dla sprostania wyzwaniom, które są i na nas 
czekają w przyszłości. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. 
 
Zwracamy się do wszystkich aktywnych zawodowo marynarzy i ich rodzin o „burzę mózgów”, z prośbą 
dotyczącą przesyłania nam propozycji krótkiej nazwy Fundacji, pozostawiając w nazwie REJS ….. np. 
Fundacja  ......... REJS, Fundacja REJS ........,aby nazwa jej była przyjazna dla marynarzy aktywnych 
zawodowo i ich rodzin,  jak również dla tych rodzin których bliska osoba nie wróciła z pracy na morzu. 
  
Na Wasze propozycje oczekujemy najpóźniej do dnia 15 września 2009 roku, możecie je 
Państwo przekazywać w dowolnie wygodnej dla Was formie, mailowo – dryfujemy@wp.pl, 
telefonicznie/sms  – 0 603 289 371, faxem – 091 32 60 704, pocztą na adres Fundacji – 72-510 Wolin, 
ul. Polna 29 
Dla osoby najbardziej przyjaznej propozycji nazwy Fundacji mamy miłą niespodziankę. 
 
Z poważaniem 
Sylwia Borkowska 

 


