
Wspomnienie o Panu Tadeuszu 

 

Są w życiu każdego z nas i każdej wspólnoty chwile, po których coś 

się kończy bezpowrotnie, zamyka się  jakiś etap. 

Pożegnanie Pana Tadeusza takie jest dla naszej piaseczyńskiej 

społeczności – zamyka się kolejna karta jej historii. 

Karta zapisana pięknymi zgłoskami, pełna bezcennych dokonań 

wybitnej postaci naszego samorządu a przede wszystkim 

piaseczyńskiej sportowej rodziny. 

Ze sportem Pan Tadeusz związał niemal całe swoje życie - jako 

zawodnik, trener, działacz, samorządowiec. 

Miał w sobie swoją wielką sportową pasję, którą wszechstronnie  

rozwijał i którą inspirował innych w każdych okolicznościach - 

 gdy na zapleczu kolejki wąskotorowej tworzył znakomitą, lokalną 

drużynę hokejową i gdy asystując trenerowi kadry narodowej 

prowadził jej zgrupowania w centralnym ośrodku  nowotarskich 

 „ szarotek „, gdy na naszej Jeziorce doskonalił formę piaseczyńskiej 

drużyny pływackiej i gdy potem zarządzał regionalnym oddziałem 

woprowskim, gdy na stadioniku przy Chyliczkowskiej organizował 

pierwsze piłkarskie szkółki i międzyszkolne zawody doskonaląc  

system gminnego współzawodnictwa międzyszkolnego i gdy 

organizował imprezy z udziałem olimpijczyków i najznamienitszych 

postaci polskiego sportu. 

Tą pasję, wraz z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wniósł do 

działalności piaseczyńskiego samorządu, gdy w latach 90 – tych 

organizował pracę sportowego referatu Urzędu Gminy, włączając się 

jednocześnie w działania komisji ds. sportu Rady Miejskiej. 

To zaangażowanie Pana Tadeusza przynosi nieocenione efekty dla 

rozwoju naszego sportu w postaci wielu ważnych inicjatyw . 

Powstaje system wspierania działalności klubów sportowych, 

rozwija się program pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci, 

modernizuje się gminna baza sportowa. 

Jego charyzma sprawia, że przybywa zaangażowanych w rozwój 

sportu lokalnego działaczy i szkoleniowców, powstają nowe formy 

zajęć sportowych, grupy sportowe a nawet całe sportowe kluby.  



Panu Tadeuszowi nikt nie odmawia współpracy a On, przekonując 

do swoich projektów samorządowe gremia, wnosi do tej współpracy 

także budżetowe wsparcie. 

23 lata temu Pan Tadeusz organizuje GOSiR Piaseczno, który daje  

nowe możliwości dla rozwoju piaseczyńkiego sportu, zwłaszcza w 

połączeniu ze sportową pasją, która wciąż inspiruje nas do działania. 

Trwa dynamiczny rozwój naszego sportu,  a wiele projektów 

zainicjowanych przez Pana Tadeusza wciąż się realizuje, z udziałem 

zaangażowanych przez Niego sportowych pasjonatów . 

Jest wśród nas wielu, którzy Panu Tadeuszowi coś zawdzięczają -  

zawodników, trenerów, działaczy, pracowników, samorządowców. 

Tak jak wiele zawdzięcza Mu nasz sport. 

Zamykając jedną, swoją kartę historii w przededniu 100 - lecia 

piaseczyńskiego sportu otworzył kolejną. 

Wypełnijmy ją dobrze razem, stosując motto: najważniejsza jest pasja 

i kontynuując dokonania Pana Tadeusza – naszego mentora, 

przyjaciela, dobrego człowieka, który na zawsze pozostanie w naszych 

sercach i życzliwej pamięci ! 

  

Przyjaciele Sportowcy. 

  

   

 


