
Pawle, drogi nasz przyjacielu 

Z głębokim żalem przychodzi nam dzisiaj żegnać się z Tobą. Twoje motto życiowe, którym zawsze się 
kierowałeś brzmiało: „W środowisku pracy najważniejszy jest człowiek”. 

Jak ogromnym znaczeniem jest kilka tych słów! 

Jaki był Paweł? Jedni znali go, jako pełnego wiary i optymizmu, walczącego o dobro pracownika działacza 
społecznego NSZZ Solidarność, drudzy, jako koordynatora Społecznej Inspekcji Pracy, członka Rady 
Nadzorczej ENEA S.A., jeszcze inni, jako prawdziwego przyjaciela i powiernika… Najbliżsi, jako 
kochającego męża, ojca, dziadka… Dla nas wszystkich, Paweł pozostaje niesamowitym człowiekiem! Jego 
determinacja i odwaga od zawsze popychały Go ku sprawom społecznym. Jako aktywny działacz 
związkowy uczestniczył w zabezpieczaniu interesów pracowniczych w procesach restrukturyzacyjnych i 
konsolidacyjnych, które potencjalnie mogły zagrażać najważniejszym elementom struktury….. 
Pracownikom. Przez kolegów był postrzegany, jako świetny organizator, inteligentny i bezkompromisowy 
reprezentant strony społecznej. Dzięki swojej twardej i konsekwentnej postawie podczas wielu rozmów i 
negocjacji, zyskał zaufanie pracowników. 

Był odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu! Niezwykle wrażliwym na ludzką krzywdę, 
zawsze walczył do końca… Nie zakładał niepowodzenia i nigdy się nie poddawał. Jako koordynator 
Społecznej Inspekcji Pracy w całej Grupie ENEA zapisał się w naszej pamięci, jako człowiek dbający o 
warunki bezpieczeństwa pracowników, by nikomu nie stała się krzywda. Tak trudno opisać w kilku słowach 
osobę, którą zna się wiele lat…, Z którą tak wiele nas łączyło. Dla nas osobiście był wielkim i oddanym 
przyjacielem… Kompanem. To właśnie do Niego mogliśmy zwracać się z każdym problemem, każdym 
dylematem, a on służył dobrą radą. Dla nas, na zawsze pozostanie tym uśmiechniętym, z niebanalnym 
poczuciem humoru i mistrzem ciętej riposty. Taki właśnie był Paweł… 

Mówi się, że czas leczy rany i nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Paweł jest przykładem na to, że to 
stwierdzenie jest nieprawdą! Pawle, byłeś zdecydowanie niepowtarzalną osobowością, bez której nasz 
związek i cała Grupa ENEA już nigdy nie będzie taka jak wcześniej. Jednak zapewniamy Cię tutaj wszyscy, 
że będziemy się starali kontynuować Twoje dzieło. Jak sam często mówiłeś, to pracownik jest najważniejszy 
w środowisku pracy! 

A dziś żegnamy Cię Pawle, pogrążeni w ogromnym bólu i smutku…  

Żegnamy cząstkę społeczności, która zapisała się trwale w historii zakładu pracy i pamięci pracowników. 
Odszedłeś od nas tak nagle ….. Zbyt szybko. Będzie nam Ciebie brakowało!   

Spoczywaj w pokoju. 

Marysiu, Magdo, Patryku - składamy Wam wyrazy najgłębszego współczucia. 

Pozostajemy z Wami w bólu. 

Jak ciężko i trudno było mi wypowiadać te słowa w czasie przeszłym. Pracowaliśmy przez kilkanaście lat w 
jednym biurze. Byłem Przy Tobie również w godzinie śmierci. Widziałem nadludzki wysiłek lekarzy i 
ratowników pragnących pomóc Tobie. 

Żegnaj mój przyjacielu. 
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