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Czcigodny księże, pogrążona w smutku rodzino, przyjaciele, 

sąsiedzi, koleżanki i koledzy!  

 Z czcią pochylamy dziś głowy nad ciałem przy grobie naszego Kolegi 

Tadeusza Warzycha. Gdy w niedzielne popołudnie dotarła do nas ta smutna 

wiadomość, wielu z nas nie chciało w nią uwierzyć.  

 Po ciężkiej chorobie odszedł na wieczny spoczynek Nasz były  

Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 

 Śp. Tadeusz Warzych urodził się 30 czerwca 1940 roku w Małoszynie 

w powiecie tureckim. Już w młodości będąc aktywnym członkiem Związku 

Młodzieży Wiejskiej dał się poznać  jako osoba pracowita, życzliwa swoim 

rówieśnikom i zaangażowana w sprawy młodzieży. 

 W sporcie, który był jego młodzieńczą pasją swoich sił próbował w 

lekkoatletyce a później w siatkówce. Mimo, że rzucany przez Tadeusza 

Warzycha oszczep leciał daleko, to swoją przyszłość widział w roli pedagoga 

i działacza społecznego pracującego dla młodzieży wiejskiej. 

 Jego duże zaangażowanie jako młodego nauczyciela w latach 1959-

1964 Szkoły Podstawowej w Turku i Chylinie w powiecie  tureckim połączone 

z aktywnością społeczną na rzecz małej Ojczyzny stało się przesłanką do 

powierzenia śp. Tadeuszowi Warzychowi odpowiedzialnych funkcji.  

 W latach 1963-1967 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu 

Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku a później w latach 1967 

– 1974 Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Poznaniu. 

 Jako lider młodzieży wiejskiej Wschodniej Wielkopolski, aktywny 

działacz z doświadczeniem zawodnika Ludowego Klubu Sportowego 

„ORKAN” Wielkopolska zostaje wybrany 25 października 1969 roku na 

funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego  Zrzeszenia LZS w Poznaniu,  

którą pełnił przez ponad 25 lat  do 12 grudnia 1994 roku.  

 Po zakończeniu pracy zawodowej w WZ LZS kontynuował pracę jako 

nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych na Golęcinie. 

 To za jego prezesury w latach 70-tych następuje rozkwit działalności 

sportowej ogniw LZS  oraz Ludowych Klubów Sportowych w Wielkopolsce. 

 Pozostawiłeś Kolego Tadeuszu wiele śladów swego wyjątkowego 

oddania dla rozwoju społecznego młodzieży poprzez aktywność sportową w 

ramach Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. 



 Twoje czasy kierowania LZS-owską rodziną w Wielkopolsce są 

zapisane wspaniałymi wynikami sportowymi i życiorysami znakomitych 

sportowców, trenerów i działaczy. 

Jako szef LZS-ów  w Wielkopolsce byłeś także przez trzy kadencje Naszym 

przedstawicielem w Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia LZS. 

   Efekty Twojej pracy i stworzonego zespołu w tym czasie, 

najlepiej dokumentują otrzymane odznaczenia państwowe: 

 - Brązowy (1969r.) i Złoty (1975 r.) Krzyż Zasługi; 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 

oraz wiele odznaczeń resortowych i sportowych. Nic zatem dziwnego, że w 

uznaniu położonych zasług na rzecz rozwoju sportu i jego upowszechniania 

w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym, jako jeden z pierwszych 

otrzymałeś godność Członka Honorowego powstałego w 1999 roku 

Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. 

 Byłeś z nami obecny w 2016 roku na Jubileuszu 70-lecia LZS ale 

niestety  nie będzie Ciebie za rok na 75-leciu . Pozostaną jednak na kartach 

Naszej wspólnej historii Twoje dokonania, które będziemy wspominać i 

pielęgnować. 

 Śp. Tadeusz Warzych był także kochającym, wrażliwym mężem i 

ojcem. Wiele dobrego o Nim mogą powiedzieć Jego byli uczniowie, 

współpracownicy oraz olimpijczycy i mistrzowie sportu dzisiaj tu obecni. 

Wielka szkoda, że nie będzie nam już dane pracować ze śp. Tadeuszem! Że 

nie będziemy mogli korzystać z Twojej wiedzy i doświadczenia! 

Małżonce oraz pogrążonej w bólu rodzinie zmarłego śp. Tadeusza Warzycha, 

w imieniu Rady Krajowego i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, pracowników 

naszych biur, działaczy Zrzeszenia LZS składam szczere, z głębi serca 

płynące kondolencje! 

 Drogi Kolego Tadeuszu, tak szybko i po cichu odszedłeś a tak wiele 

dla całej „rodziny” Zrzeszenia LZS dobrego uczyniłeś. 

SPOCZYWAJ W POKOJU ! 

 


