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Tadeusz Tański (ur. 11 marca 1892 w Janowie Podlaskim, zm. 23 marca 1941 w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu) - polski konstruktor samochodowy, inżynier mechanik, 
wynalazca. Postać pokroju Henrego Forda i Ferdynanda Porsche. 

Był synem Czesława Tańskiego, polskiego pioniera lotnictwa, malarza, konstruktora i 
budowniczego samolotu, śmigłowca i szybowca "Lotnia" (w 1896 roku Czesław Tański odbył 
pierwszy na świecie wzlot szybowcem z terenu płaskiego). 

Przed wybuchem I wojny światowej studiował w Paryżu w Wyższej Szkole Elektryczności, na 
katedrze automobilizmu i lotnictwa. Po studiach został asystentem profesora LousiaLacoin, a 
następnie pracował w zakładach Renault, firmie "L. Bordon" w Paryżu i angielskiej firmie 
"Amstrong". Projektował: silniki spalinowe, samochody, ciągniki i sprężarki. Uzyskał w tym 
czasie kilka patentów. Dał się poznać jako bardzo zdolny i obdarzony niezwykłą wyobraźnią 
przestrzenną twórca, a jego pomysły wybiegające ponad epokę budziły zachwyt i osłupienie. 
Jako 23-letni inżynier skonstruował największy na świecie 12-cylindrowy, lotniczy silnik 
spalinowy w układzie H o mocy 520 KM. Zaprojektował i zbudował także sprężarkę silnikową 
do opryskiwania winnic oraz niezwykle ciekawy 4-cylindrowy 2-suwowy silnik spalinowy w 
układzie gwieździstym o nazwie "Wir" do napędu lekkich samolotów. W konkursie na napęd 
prądnic radiostacji pokładowych w samolotach jego konkurentem była renomowana firma 
Douglas. Amerykańska konstrukcja pracowała 400 godzin, a silnik Tańskiego znudzona 
komisja konkursowa wyłączyła po 1000 godzinach bezawaryjnej pracy. 

Podczas pobytu we Francji 22 stycznia 1914r. inżynier Tadeusz Tański poślubił Polkę Marię 
Ślizeń. Lata, które razem spędzili we Francji, były dla nich chyba najszczęśliwszymi w ich 
życiu, pełne nauki, pracy, pierwszych sukcesów, planów na przyszłość i wielkich nadziei. Na 
zjeździe konstruktorów samolotowych w Paryżu Tadeusz, zupełnie przypadkowo poznaje 
swojego ojca Czesława, którego nie widział od lat dzieciństwa. Od momentu tego spotkania 
rozkwita miłość ojca do syna, która wiąże te dwie osoby ponownie i na stałe. 

W 1919 roku Tadeusz Tański powrócił do Polski by pomóc w odbudowie ojczyzny. 
Początkowo pracował w Głównym Urzędzie Zaopatrzenia Armii oraz Sekcji Samochodowej 



Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1920 roku zaprojektował lekki samochód pancerny FT-B 
na podwoziu popularnego amerykańskiego Forda T. Wykonanie pierwszego prototypu zajęło 
Tańskiemu zaledwie 14 dni, a wyprodukowanych następnie 16 pojazdów odniosło duże 
sukcesy podczas ofensywy w wojnie polsko-bolszewickiej. Emocjonalnie podchodził do 
swoich pojazdów i podczas walk jechał równolegle do linii frontu obserwując ich sprawność i 
często wracał podziurawiony jak sito. Kolumna pancerna zawsze spełniała powierzone jej 
zadania, za co inż. Tańskiemu specjalne wyrazy uznania wyraził Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego generał Tadeusz Rozwadowski. 

Kiedy inżynier Tański pochłonięty był pracą konstruktorską prawie nie zauważa, że 22 
września 1919r. na świat przyszła pierwsza jego córka Danuta. Podobnie będzie za kilka lat, 
kiedy podczas projektowania pierwszego polskiego samochodu w lutym 1923r. rodzina 
Tańskich powiększy się o drugą córkę Barbarę. 

Po wojnie, od 1921pracował w Centralnych Warsztatach Samochodowych, gdzie 
konstruował pierwsze samochody całkowicie polskiej konstrukcji CWS, charakteryzujące się 
nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. Niewątpliwie największym sukcesem inż. 
Tańskiego jest cała rodzina samochodów CWS T-1, T-2 i T-8, których był głównym 
konstruktorem. Zaprojektowanie bardzo nowoczesnego, górnozaworowego silnika T-1 o 
mocy 61 KM i pojemności 3000 cm3 zajęło mu w1922 roku niespełna 3 tygodnie. Ten 
pierwszy polski silnik spalinowy przewyższał wówczas pod wieloma względami produkcję 
innych renomowanych firm samochodowych. Sukcesem na skale światową było wykonanie 
bloku silnika ze stopu aluminiowo-krzemowego z mokrymi, wymiennymi tulejami. Tłoki ze 
stopu aluminium, korbowody ze stopu krzemowo-aluminiowego, pokryte emalią azbestową 
w celu zmniejszenia wibracji, panewki korbowodowe wylewane stopem łożyskowym, 
podgrzewany kolektor ssący, czujnik ciśnienia oleju sprzężony z urządzeniem wyłączającym 
zapłon w przypadku awarii w układzie smarowania, elektryczny rozrusznik, zamek-blokada 
skrzyni biegów uniemożliwiający kradzież samochodu oraz pompa hydrauliczna urządzenia 
wspomagającego hamulec - to tylko niektóre ze światowych rewelacji, jakie zastosowano w 
samochodzie CWS. W swoich samochodach Tadeusz Tański wprowadził daleko posuniętą 
unifikację. Wszystkie zastosowane śruby i nakrętki miały jednakowy gwint M 10x1,5,(za 
wyjątkiem świec - M 18x1,5). Pozwalało to na całkowity demontaż i montaż samochodu przy 
pomocy jednego płaskiego klucza 17x29, czego już nikt nigdy na świecie nie powtórzył. W 
późniejszych latach ten znakomity inżynier konstruował również: silniki lotnicze, 
przemysłowe, uniwersalny pojazd drogowo-szynowy oraz samoczynnie blokujący się 
mechanizm różnicowy do samochodów terenowych.Niestety względy polityczne i zakupienie 
przez Polskę licencji na produkcję włoskiego Fiata przekreśliły produkowanie polskiego 
samochodu CWS T-1. Ogółem wyprodukowano ponad 800 samochodów CWS T-1 i ponad 
200 silników CWS T-1do różnych urządzeń. 

Swoje projekty wykonywał na luźnych kartkach, serwetkach, które nabierały swojego 
wymiaru technologicznego w zakładach. Często wygrywał różne konkursy. Był wynalazcą-
wizjonerem, miał wybitny dar do tworzenia nowych konstrukcji. Były to konstrukcje proste, 
jednakże celowe, a przez to niezawodne i łatwe w konserwacji i naprawie. Mało było 
dziedzin techniki, w których inż. Tadeusz Tański nie miał swoich pomysłów, koncepcji, 



rozwiązań a nawet patentów (szczególnie: konstrukcje silników lotniczych i samochodowych, 
oraz konstrukcje pojazdów). Wiele z tych konstrukcji wymagało pewnego dopracowania, na 
co Tadeusz Tański nie miał specjalnie czasu, będąc pochłoniętym coraz to nowymi 
zagadnieniami. Inżynier Tadeusz Tański w swojej pracy posługiwał się oryginalnymi zasadami. 
Uważał, że „jeżeli maszyna jest ładna i estetyczna to będzie i dobra w pracy”. Dlatego 
rozpoczynał konstrukcje od obrysowania harmonijnych kształtów zewnętrznych, a dopiero 
później w te kształty „wrysowywał” mechanizmy. Wymiary części ustalał „na oko”, a 
dokonywane później obliczenia wytrzymałościowe potwierdzały prawidłowość konstrukcji. 
Nie uznawał rysowania w trzech rzutach. Wszystkie szkicował na jednym miejscu, posługując 
się różnokolorowymi kredkami. Sporządzenie rysunków wykonawczych z takiego szkicu było 
bardzo trudne, umiał robić to jedynie przyjaciel Tańskiego z lat studiów Francuz inż. Robert 
Gabeau, który przybył do Polski razem z Tańskim. 

W domu Tański przebywał rzadko. Do jego nielicznych obowiązków należało odwiezienie 
samochodem do szkoły córek, a żony – do  pracysamochodem. Samochody to była jego 
pasja. Lubił je i wydawał na nie wszystkie pieniądze. Cenił też sobie dobrą i ekonomiczną 
jazdę. Najczęstszym problemem inżyniera był ciągły brak gotówki. Gdy brakowało pieniędzy, 
a przyjaciół nie udało się już namówić na pożyczki, Tański rozglądał się za jakimś konkursem 
konstruktorskim. Miał talent i szczęście, prawie wszystkie jego pomysły zgłaszane do 
konkursu wygrywały i w ten sposób uzupełniał swój nadszarpnięty budżet. 

Tadeusz Tański był też wspaniałym organizatorem sportu motorowego, organizował rajdy 
samochodowe, a wraz z przyjaciółmi spotkania automobilistów. Sport samochodowy 
traktował na równi ze sportem wodnym i łucznictwem. Często z córkami wybierał się na 
pobliskie jeziora i tam urządzał spływy kajakowe. W domu na Starym Mieście przy ul. Szeroki 
Dunaj 5 m.13 posiadał kolekcję białej broni i ceramiki. Czasami sięgał po pędzel i malował. 
Tuż przed wybuchem wojny napisał książkę pod tytułem: „Groch z kapustą”, która miała 
zawierać, obok rozdziałów technicznych, także wspomnienia i opowiadania. Tański miał 
trudny charakter. Był apodyktyczny, nie lubił prawić morałów zarówno w pracy, jak i w 
domu. Nie dbał o swój wygląd zewnętrzny. Często zapominał o swoich długach, przez co 
sprawiał sobie sporo kłopotów. Cenił niezależność, w pracy musiało być wszystko jasne i 
czytelne, bez zbędnej bieganiny i nieładu. Nie marnował czasu, uczył, jak myśleć, gdy się 
pracuję i jak można zrobić to lepiej. Czasem zamiast strofować lubił trudną sytuację 
rozwiązać żartem. Jednak Taki sposób bycia, brak podporządkowania się zwierzchnikom i 
fantastyczne pomysły sprawiały, że żadna firma nie mogła go na dłużej zatrzymać i należycie 
wykorzystać pod względem konstruktorskim. Prawdopodobnie z tych też powodów opuściła 
go żona, chociaż utrzymywali dobre stosunki, to zamieszkali osobno. 



 Ulubione zajęcie T. Tańskiego w czasie 
wolnym – łucznictwo. Był też przeciwnikiem palenia papierosów. 

     Rok 1939 nie zaczął się dobrze dla inżyniera. 22 stycznia zmarła jego żona, opiekę nad 
dziećmi objęła matka Tańskiego. Krążyły pogłoski o wybuchu wojny z Niemcami, w co Tański 
do końca nie wierzył. Pracował nadal i wraz z inż. Skwierczyńskim skonstruował składany 
rower, który nigdy nie został wykonany. We wrześniu 1939 r. Tadeusz Tański ewakuuje się na 
wschód wraz z całymi PZInż. Wtedy chyba po raz pierwszy w życiu zdaje sobie sprawę, że 
opuszcza dom rodzinny i zostawia dwie córki, matkę i ojca. Niepewny losów swych bliskich 
wraca w październiku do Warszawy. Rodzina i przyjaciele radzili mu, aby opuścił kraj, albo 
przynajmniej Warszawę, ponieważ jego przedwojenny wrogi stosunek do Niemców groził 
niebezpieczeństwem ze strony okupanta. Tański zostaje jednak w Warszawie, nadal pracuje, 
a w marcu 1940 r. poślubia Marię Malczewicz pochodzącą z Wilna, byłą współpracownicę z 
CWS. Jego nowa żona była dzielnym towarzyszem jego życia w tych ciężkich chwilach 
okupacji. Niestety, ich wspólne życie trwało krótko, gdyż 3 lipca 1940 r. o godzinie 6 rano do 
ich mieszkania wtargnęło gestapo, pytając o nazwisko i imię inż. Tadeusza Tańskiego, zabrało 
go na Pawiak. Była to prawdopodobnie konsekwencja jego zaangażowania się w działalność 
konspiracyjną, a także skutek jego niefrasobliwości (wygłaszanie przemówień przeciwko 
najeźdźcy w kawiarni pełnej gości, czy też roznoszenie podziemnych ulotek w kieszeniach 
wierzchniego ubrania). Został za to aresztowany przez gestapo w ramach akcji ludobójstwa 
polskich elit intelektualnych. Żona Maria czyniła wiele starań, aby wydostać męża z więzienia 
na Pawiaku. Niestety, nie pomogły prośby ani pieniądze i znajomości. Niemcy doceniając 
jego umiejętności zaproponowali mu współpracę w zamian za uwolnienie z obozu. Tański 
jako Polak i patriota odmówi stanowczo odmówił i tym samym podpisał na siebie wyrok 
śmierci.  31 stycznia 1941 r. zostaje z Pawiaka wywieziony do obozu koncentracyjnego w 
Oświęcimiu. O tym zdarzeniu jego żona dowiaduje się od kolejarza, który 31 stycznia 1941 r. 
wieczorem, przed godziną policyjną, zapukał do jej drzwi i wręczył kartkę od męża, którą 
znalazł na torach kolejowych. Kartka, poza adresem, zawierała słowa: „Kochana moja, jest 
godzina 4 rano wiozą nas pociągiem chyba do Oświęcimia, żegnam Cię ostatni raz”. Został 
zamordowany 23 marca 1941. Miał zaledwie 49 lat.  



 

Przywitanie w Warszawie na zakończenie rajdu Paryż-Warszawa w 1924 r. (T. Tański siedzi za 
kierownicą samochodu CWTS, obok niego – inż. Robert Gabeau, z tyłu stoi żona inż. Gabeau. 
Na drugim planie stoi matka inż. Tańskiego- Maria Tańska, w kapeluszu – inż. Witold Rychter 

Dlaczego Tadeusz Tański jest odpowiednim kandydatem na patrona ZSZ nr 3? 

Argumenty: 

- był człowiekiem, który nie obawiał się podejmowania wyzwań. Startował w konkursach. 
Tworzył projekty wybiegające w przyszłość; 

- był genialnym wynalazcą, który projektował: silniki spalinowe, samochody, ciągniki i 
sprężarki. Praca była jego pasja dzięki czemu odnosił sukcesy. Uzyskiwał patenty; 

- zrezygnował z stabilizacji finansowej we Francji i powrócił do Polski by pomóc w odbudowie 
ojczyzny; 

-był człowiekiem odważnym i zaangażowanym walkę o niepodległą Polskę podczas wojny 
bolszewickiej z Armią Czerwoną; 

- był patriotą, który aktywnie działał w konspiracji w czasie II wojny światowej; 

- był sportowcem zaangażowanym w uprawianie kajakarstwa i łucznictwa oraz rajdy 
samochodowe; 

- hobby - malarstwo było talentem,który pozwalał na doświadczanie integralności siebie i 
poczucie wolności w działaniu; 

- był buntownikiem, który nie zawsze stosował się do norm społecznych np. w przypadku 
stroju, nie lubił prawienia morałów - w czym przypomina obecne młode pokolenie; 



- realia w jakich żył tj. wojna z Rosją, walka o niepodległość, kryzys, skomplikowana sytuacja 
rodzinna przypominająwspółczesne czasy co sprawia, że młodzież może odczuwać związek 
emocjonalny z patronem szkoły; 

- poniósł śmierć odmawiając współpracy z najeźdźcą; 

- był Wielkim Polakiem. 

 

 


