„Umarłych
wieczność
dotąd trwa dokąd pamięcią
im się płaci”

Witku,
Żyłeś szybko i do końca robiłeś to co kochałeś. Jeszcze w czwartek, będąc na urlopie, rozmawiałeś z niektórymi
z nas, siedząc na tarasie swojego domu z synem. Tak bardzo byłeś dumny ze swoich synów – Karol bardzo dobrze
zdał maturę, Kuba – dostał się do dobrego liceum. Żona Beata, synowie, rodzina, dom, Immergas – to było Twoje
życie. Całe życie.
Twoje marzenia, cele - realizowałeś je i skutecznie osiągałeś. Po czym natychmiast odwracałeś kartę losu, życia
i pisałeś kolejne, nowe, jeszcze zuchwalsze plany. Nie miałeś czasu na refleksje, radość. A jeśli nawet, to bardzo
krótko – bo los i życie czasem dyktowały swój scenariusz…
Przez lata byłeś filarem dla wielu ludzi obok Ciebie. Twoja energia, witalność, optymizm, pewność siebie,
profesjonalizm i empatia dawały nam poczucie bezpieczeństwa i siłę do działania. „Nie ma tak, że się nie da” –
mówiłeś…. Nie wszyscy zauważali jaką cenę za to płaciłeś. Teraz już wiemy, że najwyższą. Żyłeś szybko i tak samo
odszedłeś. Do samego końca nie dałeś sobie pomóc. Taki byłeś.
Wiemy, że tam gdzie teraz jesteś nie odpoczywasz. Na pewno już działasz, budujesz relacje, tworzysz. A napis
„odpoczywaj w spokoju…” to zaledwie przenośnia – my rozumiemy to jako odpoczynek od tego świata- materialnego,
ziemskiego. Mamy chociaż nadzieję, że czasami za nami zatęsknisz, ale już niestety nie napiszesz… i nie zadzwonisz.
Bądź pewien, że będziesz z nami cały czas i nie zatracimy tego, co w nas zaszczepiłeś. Niczym lokomotywa rozpędziłeś
ten pociąg i my pojedziemy dalej w kierunku, przez Ciebie wytyczonym... „Bo jak nie My, to kto...?!” – jak zwykłeś
mawiać.
Witek, opiekuj się swoją rodziną, najbliższymi, bądź dla nich opoką tak jak zawsze do tej pory.. Osiągaj kolejne
sukcesy, realizuj swoje pomysły, baw się dobrze i do zobaczenia. Na pewno będziesz gotowy na nasze przybycie, jeśli
trafimy tam, gdzie Ty jesteś teraz. Nikt przecież nie przygotuje mowy powitalnej tak dobrze, jak Ty to zwykłeś robić…
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