
 Szanowna Rodzino zmarłego Andrzeja 

Szanowni uczestnicy dzisiejszej żałobnej uroczystości 

odprowadzenia drogiego nam Andrzeja do jego rodzinnego grobu. 

 

 Od wielu, wielu lat Andrzej był związany z mniej znaną 

dyscypliną sportu za jaką uważa się tak zwany zielony sport a 

konkretnie bieg na orientację. Z Andrzejem tworzyliśmy 

nierozłączną grupę ludzi oddaną bez reszty tej dyscyplinie sportu. 

Z konieczności zmienialiśmy klubowe barwy : Przyszłość, Włochy, 

Gwardia Warszawa i obecnie Spójnia Warszawa. Zawsze Andrzej 

był z nami. Uczestniczył w niezliczonej ilości zawodów na 

orientację w Polsce i poza granicami naszego kraju, rywalizując z 

najlepszymi i zajmując czołowe lokaty. Działalność Andrzeja to nie tylko zawodnik, był etatowym 

opiekunem młodzików naszej dyscypliny sportu. W WKS Gwardia, MTS Gwardia i na końcu MS 

Spójnia Warszawa. Twórca i trener  Uczniowskiego Klubu Sportowego Falenica, gdzie wychował 

wielu, wielu młodych zawodników. Jego praca pozwoliła na odkrycie prawdziwych talentów, które 

osiągają już sukcesy na arenie międzynarodowej. Niestety postępująca choroba wyeliminowała 

Andrzeja z czynnego uczestnictwa w zawodach. W to miejsce poświęcił się bez reszty we 

współorganizowaniu zawodów, budowaniu tras oraz pracy trenerskiej, do chwili kiedy życie jako 

śmiertelna choroba zabrało nam Andrzeja. Był bardzo znaczącą postacią w naszym zespole, przyjaciel, 

kolega zawsze gotowy do działania i pomocy. Nie pozostaje nam nic innego jak za to wszystko 

serdecznie Tobie podziękować. Na stałe zagościłeś w naszych sercach. 

Kategoria M-75 Andrzej Kędziorek – przygotować się do startu – twoja sekunda się zbliża. Wystartuj 

do swojego ostatniego biegu  na orientację. 

Wiecznego biegu, Cześć Twojej Pamięci! 

 

My, zgromadzeni na tej żałobnej uroczystości łączymy się z bólem Rodziny po jego stracie! 

         Stanisław Wysocki 

 

 

 Kolega Andrzeju odchodzisz na wieczną wartę szlaków turystycznych ale pozostajesz w 

naszych sercach i w naszej pamięci. Byłeś wspaniałym turystą. Kochałeś polskie góry, kochałeś 

imprezy na orientację. Działałeś w KTK „Arka” w 56, Kole Terenowym w 21, ostatnio w HKT „Trep”. 

Kilka kadencji pełniłeś funkcję przewodniczącego oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Uczyłeś dzieci 

prawidłowego czytania mapy, obsługi kompasu i orientacji w terenie. Ustawiałeś i zbierałeś punkty 

kontrolne. Byłeś członkiem Mazowieckiej Komisji InO. 

Żegnają Cię działacze PTTK  Warszawa-Praga 

Odpoczywaj na szlakach turystycznych! 

Prezes PTTK Warszawa-Praga  Danuta Kończak 


