KSIĘGA KO
ONDOLENCY
YJNA

Kon
ndolencje z
złożyli:
47. Uniwersytet
U
Ł
Łódzki, Wydział Ekonomicz
zno-Socjologicczny, 2020-08-20, 19:18

Człow
wiek z pasją, niestrudzony
n
y w działania
ach na rzecz przyrody
p
i ekkologii.
Otwaarty i życzliwyy dla środow
wiska akadem
mickiego, zaan
ngażowany w proces eduk
ukacji ekologiicznej.
Przeez ponad 20 lat
l współpraccował z Uniw
wersytetem Łódzkim
Ł
w za
akresie kształłcenia studen
ntów.
Dziękujemy!
W im
mieniu całej społłeczności,
Dr ha
ab., prof. UŁ Raafał Matera, Dzieekan Wydziału Ekonomiczno-S
E
Socjologicznego,, UŁ
Dr ha
ab., prof. UŁ Aleeksandra Nowak
kowska, Dyrektor Instytutu Goospodarki Przesttrzennej, UŁ
46. Zarząd
Z
Okręgu
u Polskiego Związku
Z
Wędk
karskiego w Piiotrkowie Try
ybunalskim

Zarrząd Okręgu Polskiego Zw
wiązku Wędk
karskiego w P
Piotrkowie Trybunalskim
T
m pragnie złożżyć wszystkim pracownik
kom
Parków Kraajobrazowycch Województwa Łódzkieggo, jak również najbliższy
ym zmarłegoo, kondolencjje z powodu
niespodziiewanej, daleece przedwczzesnej śmiercci wieloletnieego Dyrektorra Zespołu Paarków Krajob
brazowych
W
Województw
wa Łódzkiegoo – Pana Hieronima Andrrzejewskiegoo.
Niejednok
krotnie mieliśmy okazję d
do spotkań z nieżyjącym już
j Panem D
Dyrektorem
i cchętnie wspieeraliśmy dzia
ałania w zakrresie ochrony
y środowiska
a, których to orędownikie
em
pozostawał przeez całe swoje zawodowe ży
ycie.
Łączymyy się w żalu po
p stracie takk zasłużonej w działalnośc
ci pro-środow
wiskowej
– a zaraze
em przyjazneej społecznośści wędkarsk
kiej postaci.
45. Uniwersytet
U
T
Trzeciego Wiek
ku, Turek, 2020-08-19, 20:177

Z głębokim
m żalem przy
yjęliśmy wiad
domość o śm
mierci Hieron
nima Andrzejjewskiego.
Będziee nam brakow
wać jego fach
howej wiedzyy, którą dzieliił się z nami podczas
p
wsppaniałych wyk
kładów.
Wdziięczni studenci T
Turkowskiego Uniwersytetu
U
Trrzeciego Wieku

44. Bolesław
B
Wojc
ciechowski - Przewodniczą
P
ący, 2020-08-19
9, 19:03

Z ogromnyym żalem przzyjęliśmy wiaadomość o śm
mierci Hieronima Andrzeejewskiego.
Tą dro
ogą pragniem
my złożyć wy
yrazy współczzucia Rodzin
nie Zmarłego, jak i jego w
współpracown
nikom.
Dyrektor H
Hieronim And
drzejewski za
apisał się w n
naszej pamięęci jako człow
wiek o ogrom
mnej wiedzy i życzliwości.
Zakochany w przyrodziee, dzielący siię swoją wied
dzą i doświad
dczeniem, a co
c dla nas szcczególnie wa
ażne, chętnie
współpracu
ujący z gronem
m przewodn
ników turysty
ycznych PTTK
K naszego woojewództwa.
Pozostan
niesz w naszej
ej pamięci.
Samo
orząd Przewodn
ników Turystycznych PTTK Wojjewództwa Łódzzkiego
43. Muzeum
M
Przyr
rodnicze Uniw
wersytetu Łód
dzkiego, 2020--08-19, 14:22

Z ogromn
nym smutkiem i żalem prrzyjęliśmy bo
olesną dla nas wiadomośćć o śmierci
Hieronim
ma Andrzejjewskiego
D
Dyrektora
Zesspołu Parków
w Krajobrazo
owych Wznie
esień Łódzkicch,
niestrudzoneg
n
go propagato
ora szeroko rozumianej
r
id
dei ochrony przyrody, św
wietnego botaanika, człowiieka niezwyk
kle
wszy
ystkim życzliw
wego i ogrom
mnie pracowiitego.
Pozo
ostanie w nasszej pamięci jako serdeczzny, uczynny i ciepły człow
wiek.
R
Rodzinie i bliskim oraz ca
ałemu Zespoołowi Parków
w Krajobrazow
wych Wzniessień Łódzkich
przzekazujemy sszczere wyra
azy współczuc
cia.
Koleżżanki i Koledzy z Muzeum Przyyrodniczego Uniwersytetu Łódzkkiego
42.Ł
Łódzki Ośrode
ek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewiccach, 2020-08-19, 14:10

Odsze
edł Wielki Przzyrodnik i prrzyjaciel roln
ników…
Pełeen życia, hum
moru, chęci p
poznania i… pasji,
p
którą zarażał
z
każdeego…
Człow
wiek ogromn
nej wiedzy, ch
hęci poznaniia, pełen inic
cjatyw, konkrretny,
ale i ma
arzyciel duszzą patrzący na
n otaczającą naturę.
Życzliwy blliźniemu, gottów zawsze p
podać pomoccną dłoń, wsp
pomóc słowem
em i czynem.
Żegn
namy Cię, Paanie Hieronim
mie, Hieronim
mie…
Pochylamy ze sm
mutkiem głow
wy, ale na wsspomnienie rróżnych sytu
uacji z Twoim
m udziałem m
mimo bólu, w sercach naszych
gości spokójj, uśmiech… a także chęćć, by to co razzem trwało…
…
dyrek
kcja i pracowniccy,
a raczzej przyjaciele i znajomi
z Łód
dzkiego Ośrodkaa Doradztwa Ro
olniczego z siedzzibą w Bratoszew
wicach
41. Jan
J
Piwowar, 2020-08-19, 09
9:42

Z głębokim
m żalem i smu
utkiem przyjjęliśmy wiadoomość o śmiierci Dyrekto
ora Zespołu P
Parków Krajo
obrazowych
Województw
wa Łódzkiegoo, Pana Hierronima Andrzejewskiego..
Pozzostanie w naaszej pamięci jako człowiek, którego eenergia i sposób działania
a wymykały ssię schemato
om, który zaw
wsze
był gotowy
g
by jassno i klarown
nie odpowied
dzieć na każd
de zadane pyttanie.
Składamy szzczere wyrazyy współczucia Rodzinie i Najbliższym
m.
Nadleeśniczy Nadleśn
nictwa Brzeziny wraz z pracown
nikami
40. Zespół
Z
Święto
okrzyskich i Nadnidziański
N
ch Parków Krrajobrazowych, 2020-08-18,, 13:06

„U
Umarłych wieczność
w
dottąd trwa, dok
kąd pamięciią im się płacci”

.- W. SSzymborska

W najgłębszym
m bólu żegnam
my kolegę Hieronima
H
An
ndrzejewskieego,
czło
onka Rady Zeespołu Święto
okrzyskich i N
Nadnidziańsskich Parków
w Krajobrazow
wych w Kielccach.
Wyrazy serdecznego współczucia
w
roodzinie skład
dają Dyrekcja
a i pracowniccy Zespołu.
W naszych
h sercach pam
mięć o Nim trwać
t
będzie na zawsze.

39. Departament Geodezji, Kar
rtografii i Geo
ologii Urzędu Marszałkows
skiego Województwa Łódzk
kiego, 2020-08
8-18, 12:55

38. Janusz
J
Marko
owski, 2020-08
8-18, 11:39

Z niedowierzaniem
m i wielkim smutkiem prrzyjęliśmy wiiadomość o nagłej
n
śmiercci Pana Dyre
ektora,
serdecznie współłczujemy najbliższej Rodzzinie,
jesteśmy z Wami
W
w tych
h trudnych ch
hwilach... wsp
pominamy....
Prof. dr hab. Janusz Markowski z małżonką
m
37. Łukasz
Ł
Świtun
niak, 2020-08--18, 11:38

Paanie Dyrektorrze,
Wspominam
W
m naszą wspóllną pracę przzy pierwszej edycji Pociąg
giem w Łódzzkie... takie p
projekty udaw
wały się dzięk
ki
Pańskiej pasji i ch
hęci dzielenia się nią z innymi.
Mam
m nadzieję, że
e będzie Pan wzorem i zn
najdzie godny
ych naśladow
wców.
Spooczywaj w pokoju
36. PTTK,
P
Zarząd Oddziału Łód
dź-Polesie, 2020-08-18, 11:377

Zarząd Od
ddziału Łódź--Polesie Polsskiego Towarrzystwa Tury
ystyczno-Krajjoznawczegoo w Łodzi skła
ada wyrazy
współczucia najb
bliższej rodziinie i współp
pracownikom
m, nieodżałow
wanego zmarłego Hieroniima Andrzeje
ewskiego. Zm
marły
by
ył wielkim prrzyjacielem braci
b
turystyccznej zrzeszoonej w naszejj organizacji,, inicjatorem
m i opiekunem
m młodzieży na
niezapomniianych wędró
ówkach szlakkami Parku Krajobrazowe
K
ego Wzniesieeń Łódzkich..
Będ
dziemy pamięętać.
Prezees Oddziału PTT
TK - Krzysztof Góra,
G
Antoni Bia
ałkowski, Mirosłława Firmowska
a-Milewska - wiiceprezesi
35. Aleksandra
A
Attłowska, 2020--08-18, 11:33

Łączącc się w bólu i żałobie, skła
adam Rodzin
nie i Bliskim Hieronima wyrazy
w
głębookiego współczucia.
Odszedłł nie tylko św
wietny przyro
odnik, ale wsp
paniały Koleega o dobrym
m sercu i pogoodnym uspossobieniu.
Żegna
am Cię, Hirk
ku z ogromnyym żalem, dzziękując za ok
kazaną życzliiwość!
W tym w
wielkim smuttku niech nass pociesza paamięć o Tobie w szumie la
asu i falującyych na wietrzze łąkach.
34. Krzysztof
K
Wójjcik, 2020-08-118, 10:42

Żeggnaj Przyjaciielu!
Nikkt tak nie pottrafi
Opow
wiadać o drzeewach
I zwierzętach
h
Jaak Ty potrafiłłeś,
Nikkt tak nie pottrafi
Zarazićć tym chorow
waniem
Na p
piękno przyrrody,
Jaak Ty zarażałeeś N
Nas swoją pasj
sją!
M
Mam nadzieję,
Że kiedyy się znów sp
potkamy,
Zanudzę Cięę
Opowiieściami o drrzewach
Wm
moim ogrodzzie...
33. Magdalena
M
Ko
ontowicz, p.o. Zastępcy Dyr
rektora Deparrtamentu, 202
20-08-18, 09:39
9

Drogii Panie Dyrek
ktorze,
Trudno uw
wierzyć w to co
c się stało…. Był Pan człoowiekiem pełłnym pasji, bezgranicznie
b
e oddanym sw
wojej pracy.
Pana ogromna w
wiedza budziłła podziw, a zawsze uśmiiechnięta twa
arz i szacunek do ludzi i w
wszystkiego co
c żyje spraw
wiała,
że ludzie sttawali się lep
psi. Będzie Paan zawsze w naszej pamięci i w naszyych sercach.
Rodziinie składam
m wyrazy szczerego współc
czucia.
Urząd
d Marszałkowsk
ki Województwa
a Łódzkiego
Depa
artament Rolnicctwa i Ochrony Środowiska
Ś

32. Dariusz
D
Ander
rwald, 2020-08-18, 08:37

ZW
Wielkim Żaleem i Smutkiem przyjąłem
m wiadomość o odejściu Hirka
H
na „Ziel
elone Manow
wce”.
Przzez ponad 20 lat słuchałem
m Jego wypo
owiedzi na w
wielu spotkan
niach kiedyś Wojewódzkie
W
ej, obecnie Regionalnej
R
R
Rady
Ochron
ny Przyrody w Łodzi.
Zawszze merytoryczny, ale też z poczuciem humoru
h
i życ
czliwością doo ludzi.
Kochał przeebywać w terenie, gdzie św
wiat roślin nie
n miał przed
d Nim żadnyych tajemnic..
o
byłło dla mnie wielkim
w
wyró
óżnieniem.
Znać Go osobiście
Kondolencjee dla Rodziny
y, w imieniu własnym ora
az Zarządu Komitetu
K
Och
hrony Orłów
w.
31. Bogusia
B
Kopcz
zyńska i Tadeu
usz Wojciecho
owski, 2020-0
08-18, 08:34

Hirku... odszedłeś ta
ak nagle...., że
ż ani uwierzyyć ani się pogodzić.... pozzostają nam ttylko wspom
mnienia...
usi i Tomkow
wi Andrzejew
wskim wyrazyy szczerego i głębokiego współczucia
w
z powodu śm
mierci
Danu
Hirkaa Andrzejewsskiego
30. Piotr
P
Niedźwiedzki, 2020-08
8-18, 07:14

Chciałbyym złożyć na
ajserdeczniejssze wyrazy współczucia
w
rodzinie, najbbliższym,
przy
yjaciołom i w
współpracown
nikom Zmarłłego.
P
Pana Hieroniima poznałem
m kilkanaściie lat temu, gdy
g trafiłem na
n staż do Dyyrekcji PKWŁ
Ł.
Ak
kurat trwała przeprowadzzka na "Milioonową". I cho
oć po prawie
e roku opuściiłem to miejssce,
to zawarte taam znajomośści pozostały
y.
Rów
wnież z Paneem Hieronim
mem, choć osttatni raz osob
biście widzieeliśmy się chy
yba kilka lat temu na łódzkiej sesji Kllubu
Prrzyrodników.. Zawdzięcza
am mu swoje pierwsze zleecenia, dzięki czemu mog
gę teraz o sobbie powiedzie
eć, że pracujęę w
wyuczonym
m zawodzie przyrodnika.
p
Zapamięta
am go jako wspaniałego
w
cczłowieka. Ba
ardzo go podziwiałem i szzanowałem.
Bardzo żałuję jego odejścia.
o
29. Mirosława
M
i Ja
arosław Janis
szewscy, 2020--08-17, 21:05

Łączymy
Ł
się w bólu i smutku z najbliższą rodziną: Danusią i To
omkiem, kole
eżankami i kkolegami z Ze
espołu Parkó
ów
Krajjobrazowych Województw
wa Łódzkiego
o, wielkim grronem przyjaaciół.
Hirku
dzięękujemy Ci za wspólnie spędzone chw
wile przy pozn
nawaniu wallorów najbliżższego otocze
enia,
liczne ciekawe opowiad
dania o piękn
nie natury i je
ej prawach,
uczenie nas
n jak rozsąd
dnie korzysta
ać z zasobów
w przyrody,
zarażen
nie nas ponow
wnie pasją do
d ochrony prrzyrody.
Wierzymy, że z niebiań
ńskich łąk będ
dziesz czuwa
ał nad nami,
byśmy kole
ejne pokolen
nia zarażali Twoją pasją do
d przyrody.
28. Piotr
P
Ligocki, 2020-08-17, 18
8:40

Sm
mutek i żal. Ale
A bardziej żal. Że już niie usłyszę Hirka, jak pięknie opowiada
da o przyrodzie.
Parę słów po
ożegnania, n
nie da się ująćć w nieszablo
onowe ramy..
M
Może
lepiej po
omilczeć w zzadumie nad kruchym lossem człowiekka.
Każdego, i tego właśniee Człowieka.
Milczenie wysttarczy. On ju
uż wszystko wie.
w
27. Joanna
J
Sadow
wska, Prezes Wojewódzkieg
W
go Związku Psszczelarzy w Łodzi,
Ł
2020-08
8-17, 17:33

W imieniu śrrodowiska psszczelarskieg
go województtwa łódzkieg
go, które mam
m zaszczyt reeprezentowaćć, chciałabym
m
pożżegnać długo
oletniego i od
ddanego przy
yjaciela pszczzół i pszczela
arzy, człowiek
ka, dla któreggo przyroda rozumiana jako
całość złożona z wiielu elementó
ów była pasją
ą życia.
Szczególniee podziękowa
ania składam
m w imieniu R
Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezzinach, w dow
wód pamięci
o przyjaźni jaaka łączyła pa
ana Hieronim
ma z naszymii pszczelarza
ami, czego do
owodem, na zzawsze, pozo
ostaną sadzon
ne
wspólniee miododajnee drzewa.
nim Andrzejeewski obecny
y na wielu naaszych uroczy
ystościach, szzkoleniach i kkonferencjacch na zawsze
Pan Hieron
pozostan
nie w naszej pamięci.

26. Jolanta
J
Wojciiechowska, pr
rof. UŁ, 2020-0
08-17, 15:49

Śp. Hieronim And
drzejewski poozostanie we wdzięcznej pamięci
p
stud
dentów
Podyplomow
wego Studium
m Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego,,
dla których prowadził
p
intteresujące wykłady
wy
i zajęcia terenowee.
W ich i sw
woim imieniu
u składam szcczere kondollencje Rodzin
nie i Bliskim Zmarłego.
Uniw
wersytet Łódzki
Wydzział Nauk Geogrraficznych
Insty
ytut Geografii M
Miast i Turyzmu
Zakła
ad Geografii Turryzmu
25. Ela
E i Reniek Ziielińscy, 2020
0-08-17, 14:23

„Ktoś tu
utaj był i by
ył, a potem
m nagle znik
knął i upor
rczywie go nie ma.”
- Wisława Szym
mborska

Tyle la
at pięknej prrzyjaźni i naggle wszystko się skończyło
o, wygasło, u
ucichło.
Zosstały tylko bó
ól i wspomnieenia za tym co
c było i czeg
go już nie będ
dzie.
Odszed
dłeś na zawszze, ale będzieesz w naszej pamięci.
p
Żegnaj, H
Hirku, nasz prrzyjacielu!
Łącząc się w żalu i smuttku, składam
my wyrazy współczucia Da
anusi i synow
wi Tomkowi.
24. Joanna
J
Kurza
awa – Dyrekto
or Parku Krajo
obrazowego P
Puszczy Knysz
zyńskiej wraz z pracownika
ami, 2020-08-17, 14:18

Szanow
wna Rodzino, koleżanki i koledzy z Zeespołu Parków
w Krajobrazo
owych Wojew
wództwa Łód
dzkiego,
wyrażam nasz olbrzym
mi ból i żal z powodu naggłej śmierci Hieronima
H
An
ndrzejewskieego Dyrektorra ZPKWŁ.
B naszym au
Był
utorytetem, mentorem dla
d młodych przyrodników
p
w.
mi pożegnał.
Zbyt wcześśnie się z nam
Czeeść Jego Pam
mięci
23. Dyrekcja
D
i Zesspół Regionaln
nej Dyrekcji Lasów
L
Państw
wowych w Łod
dzi, 2020-08-17
7, 14:07

Z oggromnym sm
mutkiem i bóllem przyjęliś my wiadomo
ość o śmiercii Hieronima A
Andrzejewsk
kiego
– Dyyrektora Zesp
połu Parków Krajobrazow
wych Wojewó
ództwa Łódzk
zkiego,
przyrodn
nika, botanika
a, ekologa za
asłużonego dl
dla ochrony przyrody
p
i kra
ajobrazu Wojjewództwa Łódzkiego.
Ł
Pogrążeni
P
w zzadumie chceemy oddać hołd zmarłem
mu Koledze, który
k
był dla innych
i
wzoreem godnym naśladowaniia.
Po
ostrzegał swo
oje życie i zaw
wód jako missję i z najwięększym, niega
asnącym przez lata zaanggażowaniem,, służył polsk
kiej
przyro
odzie i społecczeństwu. We
W współpracyy z Nadleśnicctwami RDL
LP w Łodzi poodjął wiele działań,
zrealizoował wiele projektów.
Dziś zaa to wszystko
o dziękujemy i składamy n
najszczersze kondolencje
e całej Rodzin
nie oraz najb
bliższym
wsp
półpracownik
kom.
22. Małgorzata
M
Sk
kupińska, WF
FOŚiGW w Łod
dzi, 2020-08-177, 12:36

N
Nie wiem, czzy bardziej dzziękować losoowi, że posta
awił Pana Hie
eronima And
drzejewskieg
go
na mojej zawod
dowej drodzee, czy złorzeczyć,
że tak szybko i niespodziew
wanie Go zabrał.
Przez
P
ponad 2
20 lat zawodo
owej współpracy mogłam
m wielokrotniie korzystać z Jego ogrom
mnej wiedzy, spotykając się
s
z życzliwoością i obiekttywizmem.
Nigdy n
nie odmówił pomocy
p
i me
erytorycznegoo wsparcia, pozostając
p
niiezwykle skroomnym człow
wiekiem.
Przyrodniczych op
powieści Pan
na Hieronima
a można by słuchać
s
godziinami.
Wyrazzy szczerego żalu i współcczucia składaam Rodziniee, przyjaciołom, a także w
współpracown
nikom.
Tęsknić
T
za Hiieronimem będą
b
nie tylko
o Ci co mieli okazję Go po
oznać, ale ka
ażde drzewo w Parku i ukochany roweer.
Ba
ardzo trudnoo pogodzić sięę z taką stratą…

21. Dyrektor
D
i Pra
acownicy Zesp
połu Lubelskic
ch Parków Krrajobrazowych
h, 2020-08-17, 12:31

Z głębokim żallem żegnamyy Dyrektora Zespołu Parkków Krajobrazowych Wo
ojewództwa Ł
Łódzkiego i naszego
n
Koleg
gę,
Hieronim
ma Andrzejeewskiego.
apamiętamy go jako pasjo
onata i człow
wieka oddaneego swojej prracy, wrażliw
wego na piękn
no przyrody i zdecydowan
nie
Za
występujjącego w jej ochronie.
o
W okresie,
o
w któ
órym Hieronim kierował Zespołem reealizowano szzereg projekttów ważnych
h i cennych z punktu widzzenia
ochrrony przyrod
dy i edukacji.. Natomiast zorganizowan
z
na przez Zespół Parków Krajobrazow
K
wych Wojewó
ództwa Łódzk
kiego
w 2016 roku k
konferencja „Drogi
„
w krajjobrazie” na długo zostan
nie w naszej pamięci
p
jakoo dobry przyk
kład pokazan
nia
możliwości
m
łąączenia rozw
woju z ochron
ną przyrody. D
Dzięki obecn
ności na niej mogliśmy taakże poznać uroki
u
łódzkicch
parków kra
ajobrazowych
h, które pokaazał nam i o których
k
z passją opowiadaał Hieronim.
Pamiętamy
P
jeego spokojnee, ale zawsze zdecydowan
ne i stojące jeednoznacznie
e „po stroniee przyrody” wystąpienia
w
n
na
ko
onferencjach
h, szkoleniach
h i innych sp
potkaniach. B
Będzie nam tego głosu kompetencji i rrozsądku barrdzo brakowa
ać.
Żeg
gnając ze smu
utkiem Hiero
onima, mam
my jednak nad
dzieję, i życzy
ymy tego kollegom z Zesppołu Parków Krajobrazow
wych
Wojewód
dztwa Łódzkiiego, że wszy
ystkie działan
nia i projekty
y zapoczątkow
wane przez H
Hieronima nadal będą
kontynuoowane w „Jeg
go duchu”.
Spo czywaj w pok
koju.
20. Hanna
H
Pompa
a - Obońska, dyrektor
d
ZPKW
WŚ, 2020-08-117, 11:53

Szaanowni Państtwo,
Z ogrom
mnym smutk
kiem przyjęliśśmy wiadomoość o śmiercci naszego Ko
olegi Hieronim
ima Andrzeje
ewskiego
- Dyyrektora Zesp
połu Parków Krajobrazow
wych Wojewó
ództwa Łódzkkiego.
By
ył to ceniony w środowisk
ku, pełny passji przyrodnikk, człowiek zaangażowan
z
ny i zasłużonyy dla ochrony
y przyrody orraz
krajobrazu nie tylko na obszarze Sw
wojego Wojew
wództwa, mięędzy innymi poprzez
p
wielloletnie przew
wodniczenie
Poro
ozumieniu Paarków Krajob
brazowych Polski.
Przzede wszystk
kim jednak - b
bardzo lubia
any w naszym
m gronie Koleega.
W imieniu D
Dyrekcji i Pra
acowników Zespołu
Z
Parkóów Krajobrazzowych Woje
ewództwa Śląąskiego prag
gnę przekazaćć
wyrazy szzczerego wsp
półczucia.
19. Michał
M
Ciepłuc
cha, Dyrektor
r Centrum Infformacyjnego
o Lasów Państtwowych, 2020
0-08-17, 10:10

Z głębokim żżalem przyjąłłem informaccję o śmierci pana Hieron
nima Andrze
ejewskiego, D
Dyrektora Zespołu Parków
w
Krrajobrazowycch Wojewódzztwa Łódzkie
ego.
Był to
o wspaniały człowiek, wy
yśmienity bottanik,
wyb
bitny nauczycciel akademiccki, populary
yzator idei oc
chrony przyrrody.
I taki też p
pozostanie w naszej pam
mięci – przyjaaciel polskiej przyrody, po
olskich lasów
w i polskiego leśnictwa.
„Daj
aj, Panie, jego
o duszy wieczzny odpoczyn
nek, a światłłość Twoja niiech odbija siię w jego oczzach”
Proszę przyjąć najszczerssze kondolen
ncje i wyrazy współczuciaa.
18. Dyrektor
D
i Pra
acownicy Mazurskiego Park
ku Krajobrazo
owego w Kruttyni, 2020-08-17, 09:45

Z ogromnym smutkiem
s
prrzyjęliśmy wiiadomość o śmierci
ś
Śp. Hieronima
H
An
ndrzejewskie
ego
Dyrektora Zespo
ołu Parków K
Krajobrazowy
ych Wojewód
dztwa Łódzki
kiego.
Pragniem
my złożyć wyyrazy szczerego współczuc
cia i żalu.
Ł
Łączymy się w bólu spowo
odowanym tąą niepowetow
waną stratą oraz
o
składam
my kondolenccje
Rodziniie, Najbliższy
ym, Przyjacioołom oraz Wszystkim
W
pog
grążonym w smutku.
17. Dorota
D
Mańko
owska wraz z całym
c
zespołe
em Ogrodu Bo
otanicznego w Łodzi, 2020-08-17, 08:13

Każda śmierrć zaskakuje,, zdarza się w nieodpowie
ednim czasiee.
Ty
ym bardziej śśmierć człow
wieka tak akty
ywnego, pełn
nego energii i pomysłów jakim
j
był Hie
ieronim, jest dla wszystkiich
szokiem, rzzeczą nie do uwierzenia.
Przy
yjęliśmy ją z o
ogromnym smutkiem
s
bo mamy świad
domość, że odeszła
o
osoba
a wrażliwa, w
wartościowa i niepowtarzalna.
Najbliższej Rodzinie
R
skłaadamy wyrazzy szczerego współczuciaa.

16. Stowarzyszeni
S
ie Film-Przyro
oda-Kultura, 2020-08-16, 233:03

Niee ma słów, by
y opisać żal i współczuciee, jakie w tej chwili czujem
my.
J
Jak trudno żegnać
ż
na zaw
wsze kogoś, kkto jeszcze mógł
m
być z nam
mi przez dług
ugi, długi czass.
Łączzyła nas nie tylko
t
wzajem
mna sympatiaa i szacunek, ale przede wszystkim
w
miiłość do przyrrody.
Dllatego tak tru
udno zrozum
mieć Hirku, że
e zabrano Cięę do lepszego
o świata, cho
oć byłeś tu jesszcze tak pottrzebny i mia
ałeś
jeszczze tyle do zrob
bienia.
Rodzinie i bliskim prrzekazujemy
y wyrazy współczucia.
Można jedynie życzzyć sił do znieesienia bólu, który tylko czas
c
może złaagodzić.
Prosimy prrzyjąć od nass wyrazy najsszczerszego współczucia.
w
15. Celestyn
C
Podgó
órski, 2020-08
8-16, 23:02

Żegnaj wspaniały
w
,mąądry i zawszee radosny Przyjacielu.
Dziś zadedyykowałem Ci pożegnalne 20 km jazdyy na rowerze śladami naszzych wspaniaałych rajdow
wych spotkań
ń
Przyjaciół Paarku Wzniesiień Łódzkich
h.
Brak
B
słów abyy wyrazić żall jaki mnie og
garnia na myyśl, że Cię jużż nie spotkam
m, nie wysłuccham Twoich
h wspaniałycch
opow
wiadań o mieejscach, które nam pokazzywałeś, o któ
órych z tak wielkim
w
zapałłem opowiad
dałeś.
Pozostajesz ggłęboko w mojej
m
pamięcii.
14. Jerzy
J
Zawartk
ka, 2020-08-16,, 14:11

Mó
ówi się, że niee ma ludzi niiezastąpionyych. Może to i prawda ale niepełna, sąą bowiem lud
dzie,
których zastąpienie jeest niemożliw
we bądź bardzo trudne.
Do ta
akich ludzi naależał Hieron
nim Andrzeje
ewski.
Człowieek poważany i lubiany dziięki swojej w
wysokiej kultu
urze osobiste
ej i olbrzymieej wiedzy zaw
wodowej.
Żegnaaj Przyjacielu
u. R.I.P
Rodzzinie i współpracownikom
m składam serdeczne wyrazy współczzucia.
emerrytowany dyrekttor Zespołu Park
ków Krajobrazowych Wojewódzztwa Małopolsk
kiego
13.D
Dominik Drzaz
zga, 2020-08-116, 13:47

Składam najjgłębsze wyra
azy współczu
ucia Rodziniee oraz wszysttkim Przyjaciiołom i Wspóółpracownikom zmarłego
o
Dyrrektora Zespo
ołu Parków K
Krajobrazowy
wych Wojewód
dztwa Łódzkkiego
– Pana Hierronima Andrrzejewskiego.
Zapamiętaamy go na zaw
wsze jako wsspaniałego orraz oddanego
o sprawie przyrodnika, zaasłużonego dla
d ochrony
k
krajobrazowe
ego i przyrodn
niczego dziedzictwa regio
onu łódzkieggo.
Czeeść Jego pam
mięci!
Zakła
ad Zarządzania M
Miastem
Kated
dra Zarządzaniaa Miastem i Reg
gionem
Wydzział Zarządzaniaa, Uniwersytet Łódzki
Ł
12. Małgorzata
M
Ta
arczyńska-Gór
ra, Zespół Par
rków Krajobra
azowych w Pr
rzemyślu, 2020-08-15, 19:34

Od
dejście Pana Hieronima Andrzejewsk
A
kiego – Dyrekktora Zespołłu Parków Krrajobrazowycch Wojewódzztwa Łódzkieego
jest ogroomnym zasko
oczeniem.
Żegnam niiestrudzoneggo pasjonata i orędownika przyrody.
ncje i wyrazy współczucia
a Rodzinie orraz wszystkim
m Współpraccownikom,
Składam płynące z serrca kondolen
łącząc się w modlitwie o Jego duszę.
m lekarstwem
m na smutek, a wspomnieeń nikt nam nie
n odbierze,, zawsze będą
ą z nami”.
„Czas jesst najlepszym
11. Anna
A
Ronikier
r-Dolańska, 20
020-08-15, 18:0
00

Odejśccie Hieronim
ma Andrzejew
wskiego pozasstawia taką pustkę
p
w serc
cach i w umiłłowanej przy
yrodzie,
że zapełn
nienie jej niee jest i nigdy nie będzie możliwe....
m
ojewódzki Konsserwator Przyrod
dy w Warszawie
e
b. Wo

10. Ewa
E
Paturalsk
ka-Nowak, 202
20-08-14, 23:00
0

Nie ma takich
t
słów, które
k
oddałyb
yby żal jaki czzuję po straciie Ciebie, Hieeronimie.
Byłeś dobrym duche
em, który moozolnie uczyłł wszystkich miłości do prrzyrody.
Mnie naucczyłeś kochaćć bobry, którre wycinały p
piękne wierzb
by, przestały przeszkadzaać mi liczne kretowiska,
k
a do szczawiińskiego lasu
u wyruszam zzawsze z worrkiem, żeby zbierać
z
porzu
ucone śmieci.
Jestteś tym, którrego anioł śm
mierci przytullił zdecydowa
anie za wcześśnie.
Miałeś jesszcze tyle do zrobienia.
Łączęę się w ogrom
mnym smutkku razem ze wszystkimi,
w
którzy
k
Cię koochali.
Rodzinie mogę
m
jedynie życzyć sił doo zniesienia bólu,
b
który ty
ylko czas możże złagodzić.
Proszę przy
yjąć ode mniee wyrazy najsszczerszego współczucia.
w
9. Ar
rleta Jagielska
a z rodziną, 20
020-08-14, 22:2
25

Śmierrć Hirka spow
wodowała pu
ustkę w serca
ach wszystkic
ch, którzy goo znali.
Trudno znalleźć słowa otu
uchy, można
a jedynie życzzyć sił do zniesienia tego bólu, który ty
tylko czas mo
oże złagodzićć.
Prosimy prrzyjąć od nass wyrazy najsszczerszego współczucia.
w
8. An
ndrzej i Bogussia Matysiak, 2020-08-14, 13
3:30

Z głębokim żżalem żegnam
my Cię Hirku
u,
byyłeś wspaniałym, zawsze żżyczliwym i służącym
s
rad
dą przyjacieleem.
Takim
m pozostanieesz na zawszee w naszej pa
amięci.
Łąącząc się w sm
mutku i żałob
bie składamyy wyrazy wsp
półczucia dla
a żony Danussi i syna Tom
mka
7. Dy
yrekcja i społe
eczność Szkołły Podstawow
wej im. Wł. Jag
giełły w Staryc
ch Skoszewac
ch, 2020-08-14,, 09:42

Żal i smutek po od
dejściu Pana Hieronima łąączą się nam
m ze wspomniieniami wspaaniałej współpracy,
jaka nawiązała się międzzy Dyrekcją P
PKWŁ i naszzą szkołą od początku
p
istn
nienia Parku.
Przyrodnicze spotkania z dziećmi
d
i mło
odzieżą, wsp ólne rajdy piiesze i rowerowe, konkurrsy wiedzy o przyrodzie
p
i jej
j
och
hronie, liczne projekty i akcje
a
edukaccyjne, owocow
wały głębokim
m zaintereso
owaniem wszzystkich w ok
kolicy sprawa
ami
przyrody i jej ochro
ony oraz dum
mą i umiłowaaniem krajob
brazu, w jakim
m pracowaliśśmy i mieszk
kaliśmy.
Jedną z pierrwszych takicch akcji było zorganizowaane w wiosen
nną sobotę 19
998 r. sprząttanie ze śmie
eci źródlisk w
Byszewach,
B
po
odczas któreego Pan Hiero
onim przybliiżał nam ideęę powstania PKWŁ, cudoownie opowia
adał o wielkicch
starrych drzewacch w parku po
odworskim jak i maleńkiich owadach napotkanych
h po drodze. Później było
o jeszcze ogniisko,
dalszy cią
ąg opowieści o przyrodziee najbliższej okolicy
o
i…
dzieci nie ch
hciały wracaćć do domów podekscytow
wane tym, co wydarzyło ssię tego dnia..
Dziś to dojjrzali ludzie. Niektórzy z nich
n
wybralii ochronę śro
odowiska za przedmiot
p
stu
udiów i cel sw
wojej pracy
zawodowej,, większość mieszka
m
nada
al lub z powrootem w naszej okolicy i uczy
u
miłości d
do przyrody swoje
s
dzieci..
To Pana zassługa, Panie Hieronimie!
Łączymy siię w żałobie i składamy w
wyrazy współczucia Rodziinie i wszystkkim bliskim
Pana Hieroonima Andrzzejewskiego.
6. Marcin Wójcik wraz ze wspó
ółpracownikam
mi, 2020-08-14
4, 08:48

Z ogromnyym bólem przzyjęliśmy wia
adomość o śm
mierci Pana Dyrektora ZP
PKWŁ Hieroonima Andrzejewskiego.
Rodzinie, blliskim i wspó
ółpracownikoom składamy
y wyrazy szczzerego żalu i współczucia.
Pan Dyrek
ktor Hieronim
m Andrzejew
wski był zawszze otwarty na
a współpracę
ę i potrzeby śśrodowiska naukowego.
n
Jego
J
życzliwo
ość, chęć niessienia pomoccy, ciekawośćć nowych tem
matów badaw
wczych, ukszt
ztałtowały szcczególną więź.
Pamięć o tym
m wszystkim, co udało sięę wspólnie ossiągnąć, pozo
ostanie z nam
mi na zawsze
e.
R.I.P
dr. ha
ab. prof. UŁ., Dyyrektor Instytuttu Geografii Spo
ołeczno-Ekonom
micznej
i Organizacji Przestrrzeni Uniwersyteetu Łódzkiego

5. An
nna, Stanisław
w i Damian Kr
rzyżanowscy, 2020-08-13, 233:34

Osobiście jesteśmy głęęboko wstrzą
ąśnięci tym, co
c się stało.
W najgłęębszym bólu i poczuciu sttraty, żegnam
my Pana Hierronima Andrrzejewskiegoo - Dyrektora
a ZPKWŁ,
wspaniałeg
go, dobrego, prawego człłowieka, wiellkiego ekolog
ga i miłośnikaa przyrody.
Jużż nigdy nie za
achwyci nas Swoimi
S
opow
wiadaniami o przyrodzie podczas cykl
klicznych rajd
dów.
Żegnamyy Cię Ojcze Dyrektorze.
Ł
Łączymy
się w bólu i żałob
obie z żoną Danutą i synem
m Tomaszem
m.
4. Małgorzata i Piiotr Witasik, 2020-08-13,
2
18:04

Hirku, znać Cieebie to był ho
onor i przywiilej.
emy za każdąą chwilę, którrą spędziliśm
my razem.
Dziękuje
3. Piiotr Szcześnia
ak, Wójt Gmin
ny Nowosolna
a, 2020-08-13, 116:01

„Ży
ycie każdego
o człowieka jeest baśnią na
apisaną ręka
a samego Booga"
- Hans Chrristian Andersen
n

Hieroniim Andrzejew
wski był czło
owiekiem niet
etuzinkowym
m, ciepłym, ra
adosnym, kocchał przyrodę
ę i ludzi.
Strata takiego człow
wieka jest wyyjątkowo bolesna i trudno
o się z nią poogodzić.
Głęęboko wierzęę w to, że jego
o życie było właśnie
w
baśniią napisaną ręką
r
samego Boga, że przzeżył swój cza
as tutaj najleepiej
ja
ak mógł i pottrafił, że dał n
nam wszystk
kim ogrom ra
adości i ciepłła.
Będzie mnie i nam w
wszystkim bardzo go bra
akowało.
Sk
kładam w imiieniu swoim i całej społecczności gmin
ny Nowosolna wyrazy wsp
półczucia Roodzinie i blisk
kim Hieronim
ma.
2. Bu
urmistrz Stryk
kowa oraz Ra
ada Miejska w Strykowie, 20
020-08-13, 15:3
31

Z ogromnym smutkiem i żżalem przyjęęliśmy inform
mację o śmierrci
Śp.
Hieroniima Andrzejeewskiego
Długoletnieego Dyrektorra Zespołu Paarków Krajob
brazowych Województwa
W
a Łódzkiego,
Człowieka wielkiej
w
przy
yrodniczej paasji, z którym
m wielokrotnie mieliśmy pprzyjemność
spotyka
ać się na płasszczyźnie wza
ajemnej współpracy.
Rodzinie i Bliskim
B
skład
damy wyrazy
y głębokiego współczucia.
w
.
1. Ag
gata Wrzodak
k, ZPKWŁ, 202
20-08-13, 15:14

Paanie Dyrektorrze,
Pozo
ostaję z mod
dlitwą o niebo
o dla Pana du
uszy,
jak również zza rodzinę o pokój
p
ich serc,
a także wszelkie pottrzebne im teeraz szczególlne łaski
oraz oopiekę Matki Bożej.

Opublikowane wpis
sy kondolencyjne zosstały nadesłane w dn
niach 13-20 sierpnia
a 2020 r.

