
 

 

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2021 

 Rady Miejskiej w Gostyninie 

 

 z dnia  29 września 2021 r.   

 

w sprawie: nadania imienia treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na Stadionie 

im. Janusza Kusocińskiego w Gostyninie przy ul. Sportowej 1 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1372) Rada Miejska w Gostyninie uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Nadaje się treningowemu boisku piłkarskiemu, położonemu na Stadionie im. Janusza Kusocińskiego    

w Gostyninie przy ul. Sportowej 1 imię Mieczysława Święcickiego. 

 

 

§ 2. 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

    

                            Andrzej Hubert Reder 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

 

 Mieczysław Święcicki, urodził się w 1889 r. w Czerei na Kresach (dzisiejsza Białoruś), został 

zamordowany 1 grudnia 1939 r. w Wólce Łąckiej. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach 

patriotycznych i katolickich. Ukończył studia prawnicze w Kijowie. Po odrodzeniu niepodległej Polski, 

gdy skończył się okres 123-letnich zaborów, natychmiast przyjechał z Petersburga do  kraju. W 1919 r. 

osiedlił się wraz z rodziną w Gostyninie. Rozpoczął pracę jako sędzia w miejscowym sądzie i od razu  

zaangażował się w lokalną działalność społeczną, głównie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. 

 W 1926 r. powołał wraz z innymi gostynińskimi działaczami Powiatowy Komitet Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. U ramach tej organizacji utworzył grupę inicjatywną, która 

postulowała wybudowanie w Gostyninie stadionu miejskiego. Po zaakceptowaniu przez władze tego 

pomysłu, stanął na czele komitetu budowy nowego obiektu sportowego. Dzięki osobistemu 

zaangażowaniu   Mieczysława   Święcickiego   w   zdobywanie   środków   finansowych  na inwestycję, 

a później nadzorowanie terminowości wykonania prac już pod koniec lata 1928 r. mogło odbyć się 

uroczyste otwarcie wymarzonego obiektu. Mieczysław Święcicki poczynił również starania, żeby 29 

maja 1930 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas przejazdu przez Gostynin zaszczycił swoją 

obecnością miejscowy stadion. Chcąc godnie przyjąć znakomitego gościa nie szczędził wysiłków i 

własnych funduszy w celu wybudowania na obiekcie stylowej, drewnianej trybuny na 400 miejsc. 

Widząc rosnące zainteresowanie sportem postulował wybudowanie sali gimnastycznej przy 

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. 

 Zabiegał, aby najlepsi polscy kadrowicze trenowali na gostynińskim stadionie i inspirowali 

wszystkich miejscowych   sportowców   do   osiągania   wysokich   wyników.   Efektem   tych   starań   

był   pobyt w Gostyninie w 1933 r. Janusza Kusocińskiego, mistrza olimpijskiego z Los Angeles oraz 

przygotowania w 1935 r.  reprezentacji Polski na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Berlinie. Jego pasja, 

żarliwość i zapał udzielały się gostynińskim działaczom sportowym i motywowały do kolejnych 

przedsięwzięć - zdobywania sprzętu i poszukiwania instruktorów. Mieczysław Święcicki wspierał 

finansowo uzdolnionych gostynińskich sportowców nie posiadających środków finansowych. Dzięki 

fundowanym przez niego stypendiom wielu mogło podjąć studia uniwersyteckie. 



 Kolejnym celem Mieczysława Święcickiego było powołanie w 1926 r. do życia miejscowego 

Klub Sportowego MAZUR Gostynin, którego został pierwszym prezesem. Klubem kierował do 

wybuchu drugiej wojny światowej. Podejmował wiele inicjatyw dla członków klubu, m.in. założył 

bibliotekę i  pozyskał księgozbiór. Fundusze na działalność klubu gromadził poprzez organizację 

imprez i wydarzeń kulturalnych. Klub preferował piłkę nożną, choć posiadał także sekcję 

lekkoatletyczną i piłki siatkowej. Obok Cracovi Kraków, ŁKSu czy Resovii Rzeszów uznać można KS 

Mazur za jeden z pierwszych polskich klubów piłkarskich, które kontynuują swoją działalność do dziś. 

Oprócz zaangażowania w Gostyninie Mieczysław Święcicki działał także na niwie sportowej w Płocku 

– w 1928 r. został członkiem zarządu Płockiego Podokręgu Piłki Nożnej, a w 1930 r. wybrano go na 

prezesa zarządu Płockiego Podokręgu Lekkoatletycznego. 

 Mieczysław Święcicki nie skupiał się tylko na działalności sportowej. Przyświecająca idea 

przywiązania do Ojczyzny była inspiracją do podjęcia różnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej 

społeczności,  m.in.  na  rzecz  ochrony  zdrowia,  spółdzielczości  i  życia   kulturalnego.   Znany   był 

z licznych publikacji w “Tygodniku Gostynińskim”, piśmie Bezpartyjnego Bloku Współpracy               

z Rządem Józefa Piłsudskiego, dając w nich wyraz troski o odbudowę państwowości polskiej i rozwój 

miasta. 

 Dziś trudno sobie wyobrazić życie sportowe w Gostyninie bez pracy społecznej Mieczysława 

Święcickiego. Jego charyzmatyczna osobowość jest przykładem i wzorem dla gostynińskich 

sportowców na drodze do osiągania ambitnych celów, a dla mieszkańców naszego miasta patriotycznej 

postawy. Mieczysław Święcicki wiedział, że sport stoi ponad wszelkimi podziałami, a mieszkańcy 

Gostynina to jedna wielka drużyna. Był jedną z nielicznych osób, która zrobiła tak wiele na rzecz 

rozwoju sportu i organizacji sportowych w historii miasta. 

 Już w sierpniu 1948 r. podjęto starania o upamiętnienie postaci Mieczysława Święcickiego. Na 

stadionie zorganizowano zawody piłkarskie z udziałem drużyn z Kutna i Gąbina, podczas których 

przeprowadzono zbiórkę pieniężną na sfinansowanie tablicy pamiątkowej. Nie udało się zrealizować 

tej idei. 

Podejmując uchwałę możemy godnie uhonorować tę wybitną postać. 

 

 

 

 

 

 


