HISTORIA KLUBU SPORTOWEGO MKS – MOSM BYTOM W ZARYSIE

Międzyszkolny Klub Sportowy /MKS/ Bytom został zgłoszony do Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki /PZLA/ 20 maja1959 roku. W tym czasie w samym Bytomiu
działały 4 sekcje lekkoatletyczne. Trenerami pracującymi z uzdolnioną młodzieżą byli
Eugeniusz Gach i Wacław Stec. Od sezonu sportowego 1960roku zawodnicy MKS Bytom
startowali w zawodach szkolnych, jak również organizowanych przez PZLA takich jak
Mistrzostwa Okręgu Młodzików i Juniorów, Mistrzostwa Polski Seniorów, Ogólnopolska
Spartakiada Młodzieży, Mistrzostwa Wojewódzkie Młodzików i Juniorów, Liga Juniorów,
Liga Młodzików, Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
Przez lata sytuacja w mieście się zmieniała. Stopniowo poszczególne kluby
lekkoatletyczne zawieszały swoją działalność. W latach 1975 – 1976 działały tylko dwa
bytomskie kluby LA: Polonia Bytom i SZS-AZS Bytom /MKS/. We wcześniejszych latach
rywalizowały ze sobą lecz teraz podjęły współpracę zakresie kadry trenerskiej i zawodniczej.
Trenowano na wspólnych obiektach sportowych, które w akcji podjętej przez Okręgowy
Związek Lekkiej Atletyki oceniono jako „wystarczające do prowadzenia treningów, ale nie
nadające się do zorganizowania zawodów LA”.
Siedziba MKSu wielokrotnie zmieniała swoje miejsce. Najpierw znajdowała się przy
ulicy Czarneckiego 6, następnie w Liceum Ekonomicznym na ul. Webera, aż w końcu w
szkole nr 13 przy
ul. Powstańców Śląskich 2, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.
Pod koniec lat 70 – tych sekcja lekkiej atletyki bytomskiej Polonii nie działa już tak prężnie i
w latach 1985 – 1989 ostatecznie zawiesiła swoją działalność. Razem z nią upadłby i MKS
Bytom, który przez krótki czas praktycznie nie istniał. Na szczęście jednak około roku 1977
klubem tym zainteresował się Władysław Szwaja dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13. Do
jej budynku przeniesiono siedzibę klubu i utworzono klasę sportową o profilu LA, a
uczniowie tej klasy osiągali coraz lepsze wyniki sportowe. Trener dziewcząt Ryszard Caban i
chłopców Kazimierz Stemplowski reaktywowali sekcję lekkoatletyczną MKS Bytom. Od tej
pory klub jest ściśle związany ze szkołą przy ul. Powstańców Śląskich 2. Początkowo
zawodnicy byli uczniami klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 13, a więc sekcja posiadała
tylko młodzików. W roku 1984 powołano V Liceum Ogólnokształcące z klasą sportową, co
pozwoliło na szkolenie zawodników w kategoriach junior młodszy i junior. Do MKSu
należało tez kilku młodzieżowców i seniorów, ale są to nieliczne przypadki.
W 1979r. trenerzy zdecydowali o podjęciu rywalizacji w Lidze Młodzików i klub
został automatycznie przydzielony do najniższej III ligi. Po pierwszym rzucie okazało się
jednak, że bytomscy zawodnicy nie mieli sobie równych, a po drugim rzucie zostali
przeniesieni do I ligi. W następnym roku MKS Bytom wygrał po raz pierwszy Finały
Wojewódzkie Ligi Młodzików. Lata 1977 – 1983 to okres największych sukcesów MKS
Bytom w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców, nie tylko w Polsce, ale i na
arenie międzynarodowej. W 1979 roku zawodnicy MKSu zakwalifikowali się do Mistrzostw
Europy w Czwórboju LA, które odbyły się 10 sierpnia 1979r. w Niemieckiej Republice
Demokratycznej /Fusterwalde/. Drużyna dziewcząt zajęła II miejsce, a chłopców - III miejsce.

W punktacji generalnej MKS Bytom uplasował się na II miejscu. Rok później mistrzostwa
odbyły się w Bukareszcie / 9 – 10 sierpnia 1980r./, gdzie MKS Bytom sklasyfikowano na III
pozycji. Niektóre międzynarodowe rekordy w czwórboju do tej pory należą właśnie do
reprezentantów MKS Bytom. Przykład może być tu wynik Iwony Iwanek, która rezultatami:
7,5s w biegu na dystansie 60m; 63m w rzucie piłeczką palantową; 1,45m w skoku wzwyż i
1:20,8 w biegu na dystansie 500m pobiła rekord w łącznej punktacji dziewcząt. Również
rekordowy wynik 423 punkty uzyskał Wojciech Strach, a Ewa Pająk była najlepsza w biegu
na dystansie 500m z czasem 1:20,6.
W trakcie wieloletniej działalności klubu szkoleniem uzdolnionej młodzieży
zajmowali się trenerzy: Wacław Stec, Eugeniusz Gach,
Piotr Palowski, Krzysztof
Stemplowski, Ryszard Caban, Jan Widera /od 1982 do nadal/, Janusz Szczyrk /od 1996 do
nadal/, Marek Christ /1992 – 1996/, Aleksandra Październy /1998 – 1999/, Marian Mleczko,
Stanisław Marmur / od 2001 do nadal/, Izabela Pakuła / od 2007 do nadal/. Od początku
istnienia klubu sprawami organizacyjnymi zajmował się sekretarz. Od czasu, gdy klub jest
związany ze szkołą funkcję sekretarza pełnili: Jerzy Kuska, Janusz Nowak, Kinga Widera /
od 1990r. do 2000r./, Katarzyna Gwóźdź /od 2001r. do 2005r./ i od września 2005r. do nadal
Kinga Widera. Nazwa klubu zmieniała się kilkakrotnie. W rocznikach LA
i
sprawozdaniach Śl. OZLA w latach 1975 – 1976 można spotkać nazwę SZS-AZS Bytom
/MKS/. Od roku 1977 klub nosił nazwę MKS – Bytom. W roku 1996 zmieniono nazwę klubu
w związku
z uzyskaniem osobowości prawnej na Międzyszkolny Klub
Sportowy - Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Bytomiu / MKS- MOSM Bytom/.
W czasie półwiecza działalności klubu przez jego szeregi przewinęły się rzesze
zawodników
i zawodniczek. Odkąd klub jest związany ze szkołą reprezentuje go średnio
100 – 150 zawodników rocznie. Wśród swoich wychowanków klub posiada wielokrotnych
medalistów Śląska i Polski, jak również rekordzistów Polski w kategorii młodzików i
juniorów. Nie sposób wymienić wszystkich tych zawodników, ale warto tu wspomnieć o kilku
z nich, którzy zapisali się złotą czcionką w historii „Królowej Sportu”. I tak są to: Helena
Boćkowska - czołowa polska biegaczka na średnich dystansach; Janusz Faliński - wybitny
skoczek wzwyż, rekordzista Polski młodzików; Edward Salamon - znakomity sprinter i
skoczek w dal, rekordzista Polski do lat 14 na dystansie 200m; rekordzistki Polski na
dystansie 4x100 m juniorek młodszych: Gizela Respondek, Iwona Iwanek, Beata
Rzymanek i Ewa Marcinkowska /również rekordzistka Polski juniorek na dystansie 400m/
czy w najnowszej historii klubu Marek Plawgo - wielokrotny rekordzista Polski,
wielokrotny mistrz Polski, mistrz świata juniorów na dystansie 400m przez płotki w
Santiago de Chile 2000r. i Jacek Wierzbicki - wielokrotny mistrz Polski na krótkich
dystansach w kategorii zawodników niedosłyszących, medalista mistrzostw Europy, finalista
Igrzysk Olimpijskich Głuchych w Melbourne 2005r., którzy dalej kontynuują karierę
zawodniczą już w innych klubach sportowych poprawiając swoje rekordy życiowe i
wygrywając kolejne mistrzostwa.

