Smutne pożegnanie * 14.10.2020 r.
W deszczowy, jesienny dzień 14 października 2020 r. pożegnaliśmy
śp. Andrzeja Millera, krajoznawcę, przewodnika i wspaniałego człowieka.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła (fara) w
Koninie, gdzie Andrzej był ochrzczony. Świeca paschalna świeciła się jak wtedy.
Zgodnie z obostrzeniami wszyscy uczestnicy mieli maseczki i zachowywali
dystans. Ksiądz Artur odczytał słowa od Rodziny i polecił Zmarłego modlitwom.
W imieniu Oddziału PTTK w Koninie wzruszające słowa pożegnania wygłosiła
wiceprezes Beata Kozikowska, a kwiaty złożył prezes Andrzej Łącki. Swojego
prezesa pożegnali członkowie Koła Przewodników PTTK w Koninie. Dołączyli
przewodnicy z Wielkopolski, Kujaw i Małopolski. Przybyli seniorzy PTTK, którzy
razem z Andrzejem przemierzali w latach 60. XX w. podkonińskie lasy i znakowali
pierwsze szlaki piesze. Przybyła delegacja Oddziału PTTK w Kaliszu z prezesem
Mateuszem Przyjaznym, która w imieniu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów
PTTK z Poznania złożyła wieniec. Od członków Klubu Turystycznego PTTK w
Koninie wiązankę złożył prezes Zbigniew Szczypkowski i były prezes Krzysztof
Andrzej był członkiem PTTK od 1958 roku, a
Łyjak. Wszyscy przekazali kondolencje Rodzinie.
uprawnienia przewodnika turystycznego zdobył
Śp. Andrzej Miller spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu komunalnym
w 1962 r.
przy ul. Staromorzysławskiej w Koninie, sektor IA, rząd 27. Spoczywaj w pokoju i
spoglądaj na nas z góry.

Spotkanie ze Starostą Małgorzatą Waszak

Andrzej w składzie jury konkursu fotograficznego
Andrzej z młodzieżą z CKU Konin podczas Narodowego Święta Niepodległości

Delegaci na konferencję WKO PTTK w Poznaniu

Krysta Jankowska Wspomnę, że ŚP. ANDRZEJ prawie całe swoje
życie zawodowe związany był z miastem KOŁO.
W imieniu pracowników pamiętających czasy wspólnej pracy
w F.M i W.Ś „KORUND” – z żalem żegnamy Cię utworem, który
dobrze znałeś... Żegnano nim za pośrednictwem zakładowej
rozgłośni, wszystkich zmarłych pracowników w tamtym czasie.
Andrzeju SPOCZYWAJ W SPOKOJU WIECZNYM!
Łączymy się w smutku z Rodziną i Bliskimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gYD3k23WooE

Mateusz Przyjazny i Andrzej w Poznaniu 2013 r.

Na Jarmarku św. Bartłomieja w Koninie 2012 r.
Opracowanie: WG

Emilia Bugaj z wiązanką od przewodników

Beata i Andrzej Łącki z kwiatami od Oddziału PTTK Konin

