
Grę w bilard zacząłem w czasach PRL jako  9 latek, na popularnym wtedy chodź ciężko dostępnym na 

rynku stole typu „grzybek”. Już od najmłodszych lat bilard był obecny w naszej rodzinie poprzez 

zamiłowanie mojego Taty, graliśmy podczas spotkań rodzinnych czy towarzyskich. Bilard sportowy, a 

raczej jego początki zagościły u nas na początku roku 2000 gdy wspólnie z Tatą organizowaliśmy 

lokalne amatorskie  turnieje bilardowe z rankingiem. Kolejnym krokiem było stworzenie drużyny 

bilardowej która jako pierwsza w historii Radomia wystąpiła w II lidze polskiej bilardowej. Nasza 

drużyna pod barwami klubu Zamłynie Radom zbierała pierwsze szlify nie mając do tej pory 

doświadczenia w grze sportowej w bilard,  grając z profesjonalnymi już drużynami z całej Polski. 

 W 2009 roku po rozstaniu z klubem Zamłynie stworzyliśmy Radomskie Stowarzyszenie Bilardowe, w 

którym pełniłem funkcje prezesa, oraz zawodnika. Stowarzyszanie oprócz startu drużyny regularnej 

polskiej lidze bilardowej, organizowało cyklicznie mistrzostwa 

Radomia w odmianie 8 bil, oraz puchar prezesa w 10 bil. Przez 

wiele lat prowadziliśmy cykl eliminacji do mistrz Polski 

amatorów,  a nasi zawodnicy startowali w największej 

bilardowej imprezie w Polsce co roku. W samym 

stowarzyszeniu pod moim skromnym okiem swoje 

umiejętności w grę bilard polepszyło wiele młodzieży jak i 

dorosłych. Szkolenia grę w bilard prowadziłem w swoim 

domu, jak i w lokalnych klubach w Radomiu.  

Zawsze w moich wartościach na 1 miejscu stała rodzina. Od 3 

października 2015 roku jestem szczęśliwym mężem, 

sakramentalne  tak powiedziała moja żona Justyna. Funkcje 

prezesa jak i grę w bilard zawiesiłem w 2016 roku kiedy urodził mi 

się pierwszy syn Piotr, dwa lata później  moja rodzina powiększyła 

się o kolejnego syna Ignacego. W roku 2022 wracam do czynnej 

gry, oraz trenowania ludzi w klubie bilardowym SPLIT Radom, 

który reprezentuje w polskiej lidze bilardowej.  Klub posiada 7 profesjonalnych stołów 9 - stopowych 

atestowanych przez PZBIL. Obecnie prowadzę lekcje 

indywidualne, a na przełomie września i października planowany 

jest start grupowych szkoleń gry w bilard dla młodzieży i 

dorosłych w klubie SPLIT pod moim okiem.   

Czym jest dla mnie bilard? Jest wspaniałą możliwością do 

spędzenia miłego czasu z rodziną,  przyjaciółmi,  znajomymi, ale 

też niesamowitym sportem, który pozwala toczyć pojedynki przy 

suknie niezależnie od wieku czy stopnia zawansowania gry rozwijając przy tym samego siebie. 

Moje doświadczenie: 

 Prezes Radomskiego Stowarzyszenia Bilardowego w latach 2009-2015, 

 Zawodnik polskiej ligi bilardowej numer licencji: 466/2009, 

 Sędzia polskiej ligi bilardowej numer licencji: 118/2009, 

 Ponad 50 pucharów z całej Polski zdobytych w turniejach bilardowych, 

 Trzykrotny zwycięzca rankingu Radomskiej eliminacji do mistrzostw Polski,  

 Jedyny jak dotąd zawodnik z Radomia, który awansował do fazy pucharowej mistrzostw 

Polski amatorów. 


