


PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE KLUBU 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

12 grudnia 2003 obchodzono bardzo uroczyście działalność Między-
szkolnego Klubu Sportowego 

Uroczystość odbyła się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego, a uświetnili ją swoją obecnością przedstawiciele kuratorium, po-
wiatu i miasta. 

Obecni byli Wizytator Oświaty i Wychowania pan Krzysztof Kłopotowski, 
prezes Zarządu Stołecznego Szkolnego Związku Sportowego pan Piotr 
Foks. Nasz powiat i miasto reprezentowały najwyższe władze: przewodni-
cząca rady powiatu pani Maria Kwasiborska - Sybilska , starosta powiatu 
pani Elżbieta Smolińska, wice starosta pan Dariusz Kowalski, przewodni-
czący rady miasta pan Eugeniusz Kulpa, prezydent miasta pan Jan Starzyń-
ski i wice prezydent pan Andrzej Królikowski. 

Na spotkanie przybyli prezesi związków sportowych: 
Polski Związek Koszykówki reprezentował pan Marek Pałus, Polski 

Związek Łyżwiarstwa Szybkiego - prezes Grzegorz Wysocki, a pan Michał 
Lesiński - Warszawski Okręgowy Związek Koszykówk. 

Po przywitaniu gości pan Jerzy Kwasiborski wspomniał zmarłych dzia-
łaczy Klubu a byli to: Wacław Dziugieł, Ryszard Woźniak, Marek Czerwiń-
ski, Zygmunt Wójt, Ryszard Wiśniewski, Bolesław Sadowski, Krzysztof 
Grzęda, Henryk Jaworski, Zdzisława Frączkowska, Zenon Kwiatkowski, 
Antoni Rosołowski i poprosił o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. 

Następnie przeczytał sprawozdanie z działalności, jaką klub prowadził 
przez 50 lat. 

* * * 
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Jerzy Kwasiborski 

HISTORIA KLUBU MSK - MOS PRUSZKÓW 
Wiosną 1953 roku grupa dzia-

łaczy sportu szkolnego, na czele 
z p. prof. Słoniewiczem, nauczy-
cielem Liceum Ogólnokształcące-
go im. Tadeusza Kościuszki (ów-
czesna nazwa szkoły: TPD) i jed-
nocześnie sekretarzem regionu 
SZS; postanawia wyjść naprze-
ciw zapotrzebowaniu młodzieży, 
powołując do działania Między-
szkolny Klub Sportowy „ZRYW". 

Pod kierunkiem trenera Pawła 
Wiśniowskiego, który grupuje wo-
kół siebie uczniów liceum Kościu-
szki i Zana oraz TBO (Technikum 
Budowy Obrabiarek) powstaje 
zgodnie z zainteresowaniem ucz-
niów sekcja koszykówki. Drużyna 
bierze udział w licznych rozgry-
wkach sportowych, odnosząc 
znaczne sukcesy. 

W związku z ciągle rozwijający-
mi się nowymi koncepcjami orga-
nizacyjnymi sportu szkolnego se-
kcja ta w 1955 roku administracyj-
nie przypisana zostanie do Grodzi-
ska Maz. i przyjmuje nazwę 

Jerzy Kwasiborski, tener koszykówki z 45-lelnini 
stażem, przedstawia historię klubu. 

„ISKRA" - Grodzisk Mazowiecki. 
W tym samym okresie do pracy w klubie przychodzi młody absolwent 

AWF - p. Andrzej Gmoch. Przejmuje sekcję koszykówki chłopców i orga-
nizuje sekcję koszykówki dziewcząt. Jednocześnie trener Paweł Wiśnio-
wski zakłada nową sekcję piłki ręcznej chłopców. 

Wobec dużego zainteresowania młodzieży działalnością klubu, w 
1957 roku do pracy przychodzi p. Aleksandra Morzycka i zakłada sekcję 
akrobatyki sportowej. 
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W roku 1959, wraz z sekcją koszykówki męskiej „Piasta Piastów" do 
klubu przechodzi p. Ryszard Woźniak, przejmując opiekę trenerską nad 
sekcją koszykówki dziewcząt. Do pomocy w szybko rozwijającej się sekcji 
koszykówki chłopców zatrudniony zostaje wychowanek a zarazem stu-
dent AWF - p. Jerzy Kwasiborski. 

W 1960 roku powstaje nowa sekcja piłki ręcznej dziewcząt, której tre-
nerem zostaje p. Piotr Foks. 

Od roku 1961 sport szkolny na terenie Pruszkowa wspiera swą pracą 
społeczną i dużym autorytetem wielki przyjaciel młodzieży i zagorzały 
zwolennik wychowania przez sport - mgr inż. Wacław Dziugieł (jedno-
cześnie dyrektor Techniku Budowy Obrabiarek). 

W 1962 roku grupa działaczy sportowych na czele ze wspomnianym 
Wacławem Dziugiełem, chcąc usprawnić działalność organizacyjną se-
kcji, przenosi siedzibę klubu do Pruszkowa, zmieniając jednocześnie na-
zwę na MKS Ogniwo" Pruszków. Prezesem klubu zostaje Wacław Dziu-
gieł. W skład wybranego zarządu wchodzą działacze i trenerzy. 

Lata sześćdziesiąte to dalszy, dynamiczny rozwój klubu. 
Powstaje nowa sekcja lekkoatletyki, którą w 1969 roku kadrowo 

wzmacniają: nauczyciel fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych - p. Andrzej 
Ugniewski oraz p. Andrzej Emilianowicz. 

Wyłania się jednak problem dalszego kontynuowania kariery sporto-
wej naszych wychowanków. W 1970 roku Zarząd klubu postanowił zmie-
nić nazwę na MKS-ZNICZ, aby umożliwić kontynuowanie kariery sporto-
wej swoim wychowankom w klubie Pruszkowa, a wyróżniającym się za-
wodnikom, juniorom, stworzyć możliwość udziału w zawodach seniorów. 

Rok 1974 przynosi kolejną zmianę nazwy klubu. 
Wobec połączenia się Zarządów Głównych SZS i AZS wszystkie kluby 

zobligowane są do przyjęcia jednolitej nazwy SZS-AZS. 
Z braku siedziby klub zostaje przypisany do arkusza organizacyjnego 

szkoły dyrektora Dziugieła, a to umożliwia kontynuację działalności klubu. 
Rok 1981- następują kolejne zmiany. Na zasłużoną emeryturę z funkcji 

dyrektora odchodzi Wacław Dziugieł, nie opuszcza jednak swego ukocha-
nego klubu. Wraz z ówczesnym inspektorem oświaty p. Andrzejem Gmo-
chem przyczynia się do uzyskania siedziby klubu przy MDK w Pruszkowie. 

Wobec powyższych zmian klub nasz przyjmuje nazwę związaną z jed-
nostką organizacyjną, do której jest przypisany i zmienia nazwę na MSK-
MDK Pruszków. 

W 1985 roku następują poważne zmiany. Dostajemy od dawna oczeki-
wany obiekt - Halę Sportową, a w niej dobrze wyposażoną siłownię. 

Po latach zawieszenia wznawia działalność MOS, którego kolejnymi 
dyrektorami byli: Wacław Dziugieł, Jerzy Kwasiborski, Janusz Wierzbo-
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wski. MOS przyjmuje pod swoje skrzydła MKS i zmienia po raz kolejny na-
zwę klubu na MKS-MOS kontynuując pracę sportową z młodzieżą miasta 
i powiatu pruszkowskiego do chwili obecnej. 

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW 
Sekcja koszykówki chłopców jest jedyną sekcją, która działa nieprzerwa-

nie przez całe 50 lat istnienia naszego klubu. Nie sposób wymienić wszy-
stkich trenerów, zawodników oraz sukcesów, jakie ta sekcja odniosła. 

Zawodnicy nasi startowali we wszystkich imprezach organizowanych 
przez PZKosz, WOZKosz, Federację Sportu i SZS. 

Z większości tych spotkań drużyny nasze przywiozły wiele medali zajmu-
jąc czołowe miejsca. Zawodnicy naszego klubu powoływani byli do repre-
zentacji Polski Kadetów, Juniorów i Seniorów. Zespoły brały udział w turnie-
jach w wielu krajach Europy godnie reprezentując klub i Pruszków. Trenerzy 
zaś tworzyli zgrany zespół i wspólnie pracowali na sukcesy naszych drużyn. 

Pierwsza piątka zespołu II ligi koszykówki mężczyzn. Od lewej: kapitan drużyny Grzegorz By-
strzejewski, Andrzej Przygoda, Andrzej Kuklewski, Andrzej Łysik, Włodzimierz Bezulski. 

Wymienię tylko najbardziej zasłużonych i najdłużej pracujących szko-
leniowców. Są to: Andrzej Gmoch, Jerzy Kwasiborski (44 I. pracy), Mie-
czysław Kuczyński (41 I. pracy), Krzysztof Żolik (34 I. pracy), Jacek Gem-
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bal, Andrzej Kowalczyk (251.), Krzysztof Podgórski, Tomasz Kwasiborski, 
Robert Frączkowski, Grzegorz Kwasiborski, Tomasz Ziembiński. 

Należy również wymienić wybitnych zawodników i wychowanków na-
szego klubu, takich jak: 

Mieczysław Kuczyński, Antoni Kwasiborski, Krzysztof Mucha-Orliński, 
Andrzej Nowak, Grzegorz Bystrzejewski, Maciej Wyczyński, Jerzy Pnie-
wski, Andrzej Przygoda, Krzysztof Jaworski, Bolesław Morysiński, Krzy-
sztof Fetraś, Jacek Gembal, Andrzej Kowalczyk, Włodzimierz Bezulski, 
Krzysztof Grzęda, Dariusz Widlicki, Andrzej Kuklewski, Andrzej Łysik, Sta-
nisław Morysiński, wspaniali bracia: Tomasz, Marek i Grzegorz Zalewscy, 
Zbyszek Tkaczuk, Tomasz Saganowski, Andrzej Bubrowiecki, Michał 
Prętkiewicz, Dariusz Krajewski, Włodzimierz Morowski, Tomasz Ziembiń-
ski, Paweł Gawryjołek, Hubert Białczewski, Jacek Rybczyński, Janusz 
Warmiak, Paweł Czosnowski, Dominik Czubek. Zawodnicy ci w kolejnych 
latach odnoszą następujące sukcesy: 

W 1972 r. - Wicemistrzostwo Polski Młodzików 
W 1974 r. - Mistrzostwo Polski Kadetów 
W 1979 r. - Mistrzostwo Polski Młodzików 
W 1980 r. - III m. - brązowy medal w kategorii kadetów 
W 1987 r. - Wicemistrzostwo Polski w kategorii kadetów 
Pięciu naszych wychowanków przeszło do nowo utworzonej sekcji w 

MKS „ZNICZ" walnie przyczyniając się do kolejnych zwycięstw tej drużyny. 
Lata 1985-2000, to okres, w którym nasze drużyny odnoszą najwię-

ksze sukcesy. 
Pod kierownictwem dyrektora MOS: Jerzego Kwasiborskiego i Janu-

sza Wierzbowskiego oraz trenerów: Jacka Gembala, Krzysztofa Żolika i 
Mieczysława Kuczyńskiego drużyny nasze zdobywają srebrne medale na 
ogólnopolskich spartakiadach młodzieży i Mistrzostwach Polski Juniorów. 

Jednocześnie następuje szybki marsz w górę w koszykówce senio-
rów. Po wygraniu II ligi, awans do I ligi. Sezon 1993/94, to heroiczna wal-
ka w salce przy ulicy Gomulińskiego, wypełnionej ponad miarę fanami na-
szej drużyny, która kończy się pozostaniem w gronie najlepszych drużyn 
w Polsce. 

Bohaterami tego sukcesu niewątpliwie byli: dyrektor MOS - Janusz 
Wierzbowski i duet trenerski: Jacek Gembal i Krzysztof Żolik oraz zawod-
nicy: Tomasz Ziembiński, Paweł Gawriołek, Hubert Białczewski, Tomasz 
Kwasiborski, Jacek Rybczyński, Janusz Warmiak, Paweł Czosnowski, 
Piotr Trociński, Radosław Sompol. 

Jest to chyba jedyny przypadek w kraju, aby drużyna własnymi siłami, 
poprzez własnych wychowanków i bez wielkich pieniędzy dokonała takie-
go wyczynu. 
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Nasza drużyna kadcUm na turnieju » Sztokholmie pod wxl/j| trenera Kuczyńskiego 
i prezesa klubu Ryszarda Macharskiego. 

Kolejny sezon 1994/95 to ogromny sukces. Klub wspierają sponsorzy: 
Ryszard Krystkiewicz „Mazowszanka" i Jerzy Pocheć „PKS". Po udanych 
wzmocnieniach drużyny doświadczonymi zawodnikami takimi jak: Marek 
Sobczyński, Adam Wójcik, Kitt Williams, Jerzy Bińkowski, Krzysztof Dryja, 
Walker Tiris, drużyna nasza wywalcza Mistrzostwo Polski Seniorów. 

Należy tu również wspomnieć, o czym niektórzy nie pamiętają, że ko-
lejne sezony już pod zmienioną nazwą i w innej strukturze organizacyjnej, 
to dalsze sukcesy: 

Sezon: 1995/96 - VII miejsce w Polsce 
1996/97 - Mistrzostwo Polski 
1997/98 - Wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski i półfinał Pucharu Ko-

racza 
1998/99 - Puchar Polski 
W okresie triumfu I drużyny, niejako w cieniu w MKS-MOS, trwa wytę-

żona praca z młodzieżą. Trenerzy: Jerzy Kwasiborski, Mieczysław Ku-
czyński i Krzysztof Podgórski odnoszą sukcesy z drużynami kadetów i ju-
niorów. Ci chłopcy z powodzeniem grają w III lidze, awansując do drugiej 
i jedynie brak środków powoduje wycofanie drużyny z tych rozgrywek. 
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Najmłodsi nasi zawodnicy - nadzieje naszego klubu w towarzystwie prezesa WZKosz - Michała 
Iksińskiego i trenera Jerzego Kwasiborskiego 

Drużyny juniorów, kadetów, młodzików i mini-koszykówki są czołowy-
mi drużynami makroregionu Warszawsko - Mazowieckiego i reprezentują 
nasz okręg w rozgrywkach ogólnopolskich. 

Żywimy nadzieję, że z tych młodych adeptów koszykówki wyrosną 
godni następcy naszych mistrzów. 

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA 
W 1955 roku p. Andrzej Gmoch równolegle z sekcją koszykówki chło-

pców rozpoczyna pracę z dziewczętami grupując wokół siebie uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana. Do wyróżniających się zawodni-
czek należały: Jolanta Sułkowska, Halina Dłużniewska, Krystyna Smoliń-
ska, Elżbieta Knomber, Ewa Brdoń. 

Dynamiczny rozwój sekcji następuje w chwili przyjścia do pracy w po-
czątkach lat sześćdziesiątych trenera Ryszarda Woźniaka i pomagające-
go mu Jerzego Kwasiborskiego. Młode koszykarki rozpoczynają od roz-
grywek szkolnych, a w latach następnych biorą udział w imprezach orga-
nizowanych przez WOZKosz. 
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W 1967 roku dziewczęta z Pruszkowa zdobywają Mistrzostwo Polski 
Młodziczek, a kilka miesięcy później srebrny medal na III Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej. W następnych latach pruszkowianki są już złotymi meda-
listkami. W 1970 roku seniorki awansują do II ligi, a w 1972 zajmują II miej-
sce w swojej grupie. W tym okresie młode koszykarki pod wodzą trenera 
Jacka Dobrowolskiego zdobywają Mistrzostwo Polski Młodziczek w 
Szczecinie. 

Wielka chwila przychodzi w 1974 roku. Drużyna kobieca uzyskuje 
awans do I ligi, który wywalczyły: Ewa Kalińska, Elżbieta Foryszewska-
Wójt, Jolanta Szewczyk-Słoniewska, Elżbieta Wierzbowska-Fetraś, Danu-
ta Walczak-Biedruna, Jolanta Konopka-Lewandowska, Małgorzata Smo-
lińska-Kowalczyk, Mirosława Piotrkowicz-Zdunek, Anna Marciniak-Jawor-
ska, Janina Czerwińska-Złotkowska. 

Trenerem, który wprowadza pruszkowski zespół do I ligi, jest - niestety 
nie żyjący już - Ryszard Woźniak - wspaniały człowiek i znakomity, odda-
ny koszykówce, fachowiec. 

Pomimo wielkiego zaangażowania zawodniczek i trenera drużynie z 
małego miasta trudno rywalizować z potentatami z całej Polski. 

W 1975 roku zespół po jednym sezonie spada z I ligi. Po rocznym po-
bycie w II lidze, spada do ligi międzywojewódzkiej. 

Po odejściu Ryszarda Woźniaka drużynę obejmuje (również nieżyjący 
obecnie) młody szkoleniowiec - Zygmunt Wójt. Po rocznym pobycie w li-
dze międzywojewódzkiej koszykarki awansują do II ligi. W sezonie 
1982/1983 zespół po raz drugi zapewnia sobie udział w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. 

Powtórny awans wywalczyły: Elżbieta Wójt, Bożena Kołodziej, Emilia 
Kowalczyk, Katarzyna Zalewska, Anna Banach, Ewa Sadowska, Krystyna 
Matela, Jolanta Łukowiak, Monika Kaniewska, Magdalena Augustyniak, 
Małgorzata Pośpiech, Janina Czerwińska. 

W pierwszym sezonie występów w ekstraklasie drużyna zajmuje VII 
miejsce i utrzymuje się w lidze. Kolejny sezon 1983/1984 jest ostatnim 
okresem udziału pruszkowskich koszykarek w I lidze. Należy jednak pod-
kreślić szczególnie sukces odniesiony 14 czerwca 1981 roku. Koszykarki 
zdobywają wówczas Puchar Polski i jest to największy triumf koszykówki 
w Pruszkowie. Na pokonanym polu zostają najsilniejsze drużyny. 

Kilka lat wcześniej pracę w sekcji koszykówki żeńskiej rozpoczyna tre-
ner Cezary Grzelak. Odnosi on znaczne sukcesy z koszykarkami w młod-
szych grupach wiekowych: 

-1 miejsce w Mistrzostwach Młodziczek WOZKosz 
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Sportowych -1980 r. 
-1 miejsce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Brzegu -1986 r. 
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- III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek w Krakowie -1987 r. 
Jest on trenerem i wychowawcą całej plejady młodych zdolnych za-

wodniczek takich jak: Helena i Beata Kazimierczak, Krystyna Matela, Ewa 
Kuzicka, Lidia Ulicyn, Ewa Sapińska, Beata Czerwińska, Agnieszka Kadzi-
kiewicz, Dorota Trzeciak, Beata Skorupińska, Grażyna Michalska, Ewa 
Pacuszka, Ewa Urbańska, Elżbieta Nowak, Lidia Bare, Alicja Miłońska, 
Izabella Wrona, Beata Socha, Danuta Orzechowska, Marzena Krajewska, 
Katarzyna Szczepańska. 

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych nastąpił stopniowy regres żeń-
skiej koszykówki w naszym mieście, a potem jej całkowita likwidacja. 
Obecnie dobre tradycje naszych koszykarek stara się kontynuować UKS 
„LEADER" założony przez naszego wychowanka Andrzeja Kowalczyka. 

SEKCJA AKROBATYKI SPORTOWEJ MKS - MOS PRUSZKÓW 
Sekcja akrobatyki rozpoczyna działalność w 1957 roku. Trenerką zo-

staje p. Aleksandra Morzycka. Pierwsze znaczące wyniki zespół osiąga w 
1962 roku w Rzeszowie zdobywając drużynowe Mistrzostwo Polski oraz 
złote medale dla Hanki Dąbrowskiej i Ani Dyderskiej w klasie mistrzo-
wskiej w dwójkach dziewcząt. 

Sukces ten zostaje powtórzony w 1965 roku na Ogólnopolskiej Spar-
takiadzie Młodzieży. Zdobywamy drużynowo złoty medal, a indywidualnie 
złote medale: 

- dwójka mieszana: Andrzej Lebioda i Ela Matusik 
- trójka dziewcząt: Jola Hanusz, Lidia Nowacka i Zofia Jabłońska 
- dwójka dziewcząt: Jola Hanusz i Zofia Jabłońska 
W roku 1967 złote medale w Mistrzostwa Polski zdobywają: 
- dwójka: Maria Dąbrowska i Małgorzata Łasica 
- trójka: Jola Hanusz, Lidia Nowacka i Zofia Jabłońska 
W kolejnych latach -1968 i 69 złote medale Mistrzostw Polski zdobywa 

dwójka: Jolanta Hanusz i Anna Jarzębczyk 
Rok 1972, to pierwsze Mistrzostwa Świata w Moskwie, gdzie trójka na-

szego klubu, w składzie: Barbara Kasprzak, Zofia Jabłońska i Anna Ja-
rzębczyk zdobywa złoty i srebrny medal. 

W roku 1974 odbywa się Puchar Świata, gdzie Polskę, a zarazem nasz 
klub reprezentuje trójka w składzie: Barbara Kasprzak, Zofia Jabłońska i 
Anna Jarzębczyk, która również zdobywa złoty medal. 

Z całej plejady doskonałych zawodniczek na wiele lat z klubem wiąże 
się jako trenerka p. Hanna Dąbrowska, szkoląc przez długi czas swoje 
następczynie. W latach osiemdziesiątych cała czołówka zawodników 
wraz z trenerką przechodzi do klubu RKS „URSUS", a w naszym klubie 
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pracę podejmują młodzi trenerzy: Antoni Rosołowski, Grzegorz Napiórko-
wski oraz Marzena Budziszewska. 

W latach 1989-2003 zawodnicy nasi zdobywają w Warszawskiej Olim-
piadzie Młodzieży: 

-13 złotych medali 
-18 srebrnych 
- 21 brązowych 
W Mistrzostwach Polski SZS: 
- 2 srebrne medale i 4 brązowe 
Dwójka: Marzena Budziszewska i Jolanta Śliwińska zdobywają kolejno 

w latach 1993/94/95 wicemistrzostwo Polski, a w 1996 roku - Mistrzostwo 
Polski. 

Odnotować również należy w 1997 roku wicemistrzostwo Polski w 
dwójkach - Marzeny Budziszewskiej i Angeliki Relugi. 

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ - MKS PRUSZKÓW 
Sekcja piłki ręcznej dziewcząt powstała w roku 1960. Pierwszym trene-

rem był p. Paweł Wiśniowski - trener i nauczyciel Zespołu Szkół Mechani-
cznych, który prowadził zespół dziewcząt i chłopców. W 1963 r. sekcję 
przejął p. Piotr Foks. 

Zespół brał udział w rozgrywkach Mazowieckiego Okręgowego Związku 
Piłki Ręcznej. Reprezentował Pruszków w Igrzyskach Młodzieży oraz w Wo-
jewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży zajmując czołowe lokaty. Zgodnie z geo-
grafią sportu pruszkowskiego zespół przeszedł do klubu sportowego 
„Znicz", awansując do II ligi państwowej, w której grał przez trzy sezony. 

Po Piotrze Foksie sekcję przejął Zygmunt Cieplak i Danuta Baca, która 
była jednocześnie zawodniczą klubu sportowego „Znicz". 

Zawodniczki takie jak Maria Zemlich i Barbara Michniewicz powołane 
zostały do kardy narodowej juniorek. 

SEKCJA LEKKOATLETYKI W KLUBIE MKS PRUSZKÓW 
W LATACH 1969 - 1989 

20 listopada 1969 r. z inicjatywy dyrektora Technikum Mechanicznego 
mgr inż. Wacława Dziugieła została powołana sekcja lekkoatletyczna 
MKS Pruszków. 

Funkcję trenera koordynatora objął fizyk - mgr Andrzej Ugniewski. Ab-
solwentami słynnych „Mechaników" są skoczkowie wzwyż: prof, dr hab. 
Henryk Sozański, prezes PKOL dr Stefan Paszczyk, medalista olimpijski, 
dziesięcioboista Ryszard Katus, olimpijczyk - sprinter Tadeusz Cuch. Ta-
kie nazwiska mobilizowały lekkoatletów klubu MKS Pruszków do wytężo-
nej pracy i uzyskiwania bardzo dobrych wyników. 
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Rok 1982. Tradycyjne ślubowanie na obozie w Moszczenicy. Krzysztof Kiliński - skoczek w dal, 

Grażyna Miot - skoki, 400 m przerz płotki, wicemistrzyni Polski. 

WYNIKI INDYWIDUALNE 
Marian Woronin ur. 1956 - olimpijczyk, wychowanek nauczyciela SP nr 3 

z Piastowa p. Andrzeja Emilianowicza będąc uczniem Technikum Mecha-
nicznego, reprezentuje barwy klubu MKS Pruszków. Zdobywa medale Mi-
strzostw Europy Juniorów, Mistrzostw Polski, ustanawia rekordy Polski Ju-
niorów na 100 m (10,43 s) i 200 m (21,00). 

Medalistami Mistrzostw Polski Juniorów i OSM są: 
Danuta Korycka - sprinterka 
Krzysztof Chmielewski - dyskobol 
Marek Terlikowski - skoczek w dal 
Mirosław Radzki - sprinter 
Grażyna Szydłowska - 400 m 
Jadwiga Urbańska - skoczek w dal 
Krzysztof Starostka - sprinter 
Roman Małecki - sprinter 
Krzysztof Choiński - trójskoczek 
Joanna Ługowska - 400 m pł. 
Janusz Szulc - oszczepnik 
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Paweł Ganc - kula 
Renata Kosowska - kula 
Paweł Kiełkiewicz - sprinter 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW INDYWIDUALNYCH 
4 Medale Mistrzostw Europy 
15 Medali mistrzostw Polski 
86 Medali Mistrzostw Polski Szkolnego Związku Sportowego 
364 Medale Mistrzostw woj. warszawskiego i stołecznego 

OSIĄGNIĘCIA DRUŻYNOWE 
1970 r. - III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Młodzików 
1971, 72, 73, 74, 75, 76, 77 r. -1 miejsce w woj. stołecznym w WSM. 
1979, 80, 81 r. - II miejsce w woj. stołecznym w WSM. 
W okresie lat 1969 -1989 w sekcji LA. MKS Pruszków pracowali nastę-

pujący trenerzy: 
1. Andrzej Ugniewski 20 lat trener kl. II, mgr WF, trener kadry PZLA. w 

latach 1976- 1980 
2. Jadwiga Urbańska 10 lat trener kl. II, mgr WF 
3. Andrzej Emilianowicz 6 lat nauczyciel WF, instr. LA. 
4. Leszek Pawluk 5 lat, mgr WF, instr. LA. 
5. Wiktor Jaworski 5 lat, mgr wf, instr. LA. 
Praca treningowa była realizowana w ramach godzin SKS przydzielo-

nych szkołom. W chwili zlikwidowania zajęć SKS w szkołach ponad pod-
stawowych zniknęła również działalność sekcji juniorów LA. w klubie MKS 
Pruszków. 

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 
Łyżwiarstwo szybkie w MKS - MOS Pruszków istnieje od 1983 roku, li-

czy sobie dwadzieścia lat. 
W 1982 roku zlikwidowano sekcję łyżwiarstwa szybkiego w naszym 

mieście. Łyżwiaży KS „Znicz" Pruszków przekazano do WTŁ „Stegny" w 
Warszawie. 

Mając nadzieję na podtrzymanie tradycji i sukcesów pruszkowskich ły-
żwiarzy dyrektor Wacław Dziugieł ponownie zakłada sekcję łyżwiarstwa 
szybkiego zatrudniając na stanowisku trenera: Krzysztofa Filipiaka i Bog-
dana Lewandowskiego. 

Na przestrzeni dwudziestu lat w MKS - MOS Pruszków pracowali w ko-
lejności alfabetycznej następujący trenerzy: 

- Arkadiusz Ciborowski 
- Krzysztof Filipiak 
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- Bogdan Lewandowski 
- Joanna Staszkiewicz 
- Remigiusz Rott 
- Krzysztof Wójcicki 
- Elżbieta Wysocka 

WYKAZ MEDALI W ZAWODACH OGÓLNOPOLSKICH 
I MISTRZOSTW EUROPY I ŚWIATA 

Mistrzostwa Polski - 7 złotych, 10 srebrnych i 2 brązowe 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 8 zł., 4 sr. i 9 br., 
Mistrzostwa Europy Dzieci - 1 sr i 3 br., 
Razem -15 złotych, 15 srebrnych i 14 brązowych 
Ogółem medali - 44 
Do najwybitniejszych zawodników należeli: 
Luiza Złotkowska -12 medali - MISTRZ POLSKI 
Marzena Szczepanik - 5 medali 
Monika Skonieczna - 1 medal 
Rafał Grabkowski - 1 medal - MISTRZ POLSKI 
Stefan Warachowski - 3 medale - MISTRZ POLSKI 
Hubert Donat -1 medal - WICEMISTRZ POLSKI 
Robert Rasztawicki - 3 medale - WICEMISTRZ POLSKI 
Marta Skonieczna - 4 medale 
Artur Nidziński -1 medal 
Arkadiusz Perzyński - 3 medale 
Sławomir Chmura - 4 medale 
Martyna Wiśniewska - 1 medal 
Drużyny - 5 medali -ZŁOTY MEDAL OSM. 
Podsumowując dodać należy, że w Warszawskiej Olimpiadzie bardzo 

rzadko udawało się zdobyć jakikolwiek medal zawodnikom z innych klu-
bów. 

SEKCJA SIATKÓWKI DZIEWCZĄT 
Sekcja założona została w 1996 roku pod opieką trenera Jerzego Bier-

nackiego. Pomimo niewielu jeszcze lat pracy sekcja ta dorobiła się znacz-
nych sukcesów. 

- W roku 1998 - III miejsce w Polsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich 
- W roku 2000 - V miejsce w Polsce w kategorii młodziczek 
Do najlepszych wychowanek należą: Katarzyna Goławska, Klaudia 

Czubek oraz Sylwia Wojcieska. 
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* * * 

Klub nasz ma duże osiągnięcia związane zarówno z wynikami w spor-
cie wyczynowym jak i kwestią propagowania oraz organizowania maso-
wego sportu młodzieżowego. Każda sekcja w zasadzie realizuje te dwa 
cele, obejmując swą działalnością dużą liczbę dzieci i młodzieży naszego 
miasta i jego bezpośrednich okolic. Większość imprez organizujemy w 
czasie wolnym od nauki, wychodząc z propozycjami zdrowego i przyje-
mnego spędzania czasu. 

Przez wiele lat nasi nauczyciele - trenerzy prowadzili obowiązkową na-
ukę pływania, którą objęte były dzieci wszystkich klas drugich szkół pod-
stawowych Pruszkowa. Naszym dużym osiągnięciem jest także organiza-
cja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wakacje, ferie zimowe i świąte-
czne. 

Każdego roku organizujemy obozy, kolonie sportowe i zimowiska dla 
członków naszego klubu. Akcjami obozowymi obejmujemy corocznie 
około 400 uczestników. W ciągu 50 lat z naszej oferty skorzystało ponad 
20.000 dzieci i młodzieży. 

W związku z naszą działalnością nie sposób nie wymienić wielce za-
służonych działaczy społecznych, którzy przez wiele lat przyczyniali się 
do budowania świetności naszego klubu. Są nimi: WACŁAW DZIUGIEŁ, 
ALEKSANDRA MORZYCKA, ANDRZEJ GMOCH, JERZY KWASIBORSKI, 
MIECZYSŁAW KUCZYŃSKI, KRZYSZTOF ŻOLIK, GRZEGORZ BYSTRZE-
JEWSKI, JOLANTA KONOPKA - LEWANDOWSKA, BOGDAN LEWANDO-
WSKI, STANISŁAW KUCH, JANINA CZERWIŃSKA, PIOTR FOKS, AN-
DRZEJ EMILIANOWICZ, KRZYSZTOF PODGÓRSKI, JACEK GEMBAL, 
MACIEJ WYCZYŃSKI, MIROSŁAW KRYSZTOFIK, ANTONI ROSOŁOWSKI, 
GRZEGORZ NAPIÓRKOWSKI, KRZYSZTOF FILIPIAK, JERZY BIERNACKI, 
ANDRZEJ UGNIEWSKI. 

Wielu z nich działa społecznie na rzecz naszego klubu do chwili obe-
cnej pod kierunkiem prezesa RYSZARDA ZACHARSKIEGO i dyrektora 
MOS - JANUSZA WIERZBOWSKIEGO. 

W tak krótkim wystąpieniu nie sposób wyliczyć wszelkich dokonań i 
przytoczyć wszystkich nazwisk osób, które niewątpliwie wniosły znaczący 
wkład w pięćdziesięcioletnią działalność naszego klubu. Chciałbym prze-
prosić wszystkich tych, których nieświadomie pominąłem. Pamięć ludzka 
jest, niestety, zawodna. 

Myślę, że moje wystąpienie będzie przyczynkiem i inspiracją do napi-
sania obszerniejszej monografii naszego klubu. 

Aktualnie w klubie działają następujące sekcje: 
- koszykówka chłopców 
- akrobatyka 
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- łyżwiarstwo szybkie 
- siatkówka dziewcząt 
- sport masowy 
Nasze najbliższe plany klubowe to poszerzenie działalności w pracują-

cych obecnie sekcjach oraz poszerzenie oferty o nowe dyscypliny sportowe. 
Dziękując władzom Powiatu i Miasta w osobach: 
Pani Starosty: ELŻBIETY SMOLIŃSKIEJ 
Wicestarosty: DARIUSZA KOWALSKIEGO 
Prezydenta: JANA STARZYŃSKIEGO 
Zastępcy Prezydenta: ANDRZEJA KRÓLIKOWSKIEGO 
Zastępcy Prezydenta: ANDRZEJA KURZELI 
oraz znając przychylny stosunek wyżej wymienionych, znamienitych 

gości do sportu dzieci i młodzieży, żywimy głęboką nadzieję na dalszą 
harmonijną współpracę. 


