
Uroczystości pogrzebowe śp. płk Tadeusza Kagana

       W dniu 18 września w kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu,  odbyły się
uroczystości pogrzebowe śp. płk. Tadeusza Kagana - Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP w Rzeszowie. Trumnę z ciałem Zmarłego żegnały licznie zebrane osoby a także poczet
sztandarowy  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Rzeszowie,  przedstawiciele kół SEiRP z
Tarnobrzega, Stalowej Woli, Jarosławia, Nowej Dęby oraz Kolbuszowej. Przybyła również
delegacja Zarządu Wojewódzkiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów w Rzeszowie na czele z jego przewodniczącym Józefem Bąkiem i
wiceprzewodniczącym Mieczysławem Klimkiem. W ich imieniu oraz w imieniu całego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zmarłego pożegnał Prezes ZW SEiRP w
Rzeszowie Wiktor Kowal. Następnie po uroczystościach w kościele i kremacji, urna z prochami
naszego Kolegi została przewieziona na cmentarz w Wadowicach Dolnych, gdzie została
złożona w rodzinnym grobowcu. W tej uroczystości poza najbliższą rodziną i mieszkańcami
miejscowości,  brała udział delegacja koła SEiRP w Mielcu na czele z jego prezesem Janem
Miką.

  

      

  

     Płk. Tadeusz Kagan całe swoje życie zawodowe poświęcił służbie w resorcie spraw
wewnętrznych w którym przesłużył 35 lat. Był Komendantem Posterunku w Radomyślu Wielkim,
kierownikiem Sekcji w Komendzie Powiatowej w Mielcu, zastępcą Komendanta Powiatowego w
Stalowej Woli oraz Komendantem w tejże jednostce oraz w Tarnobrzegu. Był Naczelnikiem
Wydziału Zaopatrzenia w Komendzie Wojewódzkiej  Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu oraz
zastępcą Szefa oraz Szefem WUSW w Tarnobrzegu. Do rzadkości należy sprawowanie tylu
stanowisk kierowniczych w resorcie MSW. Zajmując te stanowiska, wydatnie przyczynił się do
poprawy bezpieczeństwa  i porządku publicznego na ziemi tarnobrzeskiej. Cieszył się uznaniem
i poważaniem swoich przełożonych oraz autorytetem i sympatią podwładnych i kolegów. Po
przejściu na zasłużoną emeryturę,  ujawniły się w jego osobie tendencje do działalności
społecznej. Był współtwórcą i jednym z założycieli SEiRP  w byłym województwie
tarnobrzeskim. Funkcje wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Tarnobrzegu
sprawował czynnie do końca swoich dni. Był delegatem na I Krajowy Zjazd w 1990 r w
Poznaniu jak i na wszystkie Krajowe Zjazdy Delegatów Stowarzyszenia. Jako wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego  Stowarzyszenia, był wspaniałym doradcą, przekazując zawsze trafne
uwagi do pracy i działania. Jego uwagi brane były pod uwagę również w Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia.  Będzie nam go w tych i w wielu innych sprawach brakowało. Z okazji 25-lecia
Stowarzyszenia, za swoje zasługi został wpisany do "Księgi Zasłużonych Dla Stowarzyszenia"
co stanowi szczególne wyróżnienie.  Natomiast z okazji jego 80-tych urodzin, które miały
miejsce w tym roku, odbyło się uroczyste Prezydium Zarządu Wojewódzkiego,  podczas
którego wręczono dostojnemu Jubilatowi listy okolicznościowe od Prezesa Zarządu Głównego
SEiRP i Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie.  Tadeusz Kagan  swoje społecznikowanie nie
kończył tylko na naszym Stwarzyszeniu. Przez dwie kadencje był wybierany przez
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mieszkańców Tarnobrzega do Rady Miasta w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady.
Do ostatnich dni był wiceprezesem Tarnobrzeskiego Banku Żywności oraz członkiem Rady
Nadzorczej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  

Cześć jego pamięci!

  

  

  

Robert Woźnik
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