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Medialnych doniesień ciąg dalszy
o sukcesie Juniorów MOS WOLA...
Gratulacje płyną szerokim strumieniem po zdobyciu
tytułu Mistrzostwa Polski Juniorów 2020. Obszerny
artykuł ukazał się na stronie Biura Edukacji
m.st.Warszawy. Miłej lektury !

W  Dębicy,  w  terminie  1-5.07.2020  r.  rozgrywano
Mistrzostwa Polski Juniorów w Piłce Siatkowej. Wśród
najlepszych 8 zespołów w kraju startowali siatkarze
MOS-u Wola.

Blue  Army  (jak  popularnie  nazywa  się  wolskich
siatkarzy) po raz kolejny dostarczyła nam mnóstwo
emocji i radości. Rywalizacja była zacięta od samego
początku. MOS trafił do bardzo silnej grupy z Resovią
Rzeszów,  Jastrzębskim  Węglem  i  Skrą  Bełchatów.
Dzięki  zwycięstwom  z  zespołami  Bełchatowa  i
Rzeszowa  awansowaliśmy  do  fazy  półfinałowej.  Tu
zmierzyliśmy  się  z  Treflem  Gdańsk.  Wygrana  3-2
dała  nam  upragniony  awans  do  finału.  W  finale
przyszedł czas na rewanż z drużyną JSW Jastrzębski
Węgiel.  Po  dramatycznym  meczu,  stojącym  na
wysokim  poziomie,  obfitującym  w  zwroty  akcji
ostatecznie  wygrywamy  3-2  i  zostajemy  Mistrzami
Polski w sezonie 2019/2020.

"Jestem dumny z postawy zespołu w całym turnieju.
Łatwo  nie  było,  ale  pokazaliśmy  charakter  i  wolę
walki,  jak  przystało  na  Mistrzów  Polski  z  Woli.



 Chłopcy  swoją  postawą  przynieśli  dużo  radości  i
wzruszeń  kibicującym  rodzinom  i  znajomym  oraz
wszystkim  sympatykom  siatkówki.  Większość
zawodników  spędziła  przy  Rogalińskiej  na
warszawskiej Woli wiele lat sportowej kariery, grali tu
od  dziecka.  Przykro  się  rozstawać,  ale  cóż,  życie
toczy się dalej. Życzę im owocnego rozwoju kariery
oraz  sukcesów  w  rywalizacji  seniorskiej.   Część
chłopców, rocznikowo młodszych pozostaje z nami i
już  w  sierpniu,  letnimi  zgrupowaniami  w  Olecku
rozpoczynamy przygotowania do sezonu 2020/2021.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję naszym wspaniałym
kibicom,  którzy  w  Warszawie  przywitali  nas
kapitalnie:  mimo  że  zbliżała  się  północ,  od  granic
miasta eskortowały nas samochody z flagami, przy
dźwięku  klaksonów,  przed  MOS-em  czekało  około
150 osób,  rodzice,  młodzież MOS Wola,  koleżanki  i
koledzy klubowi, kibice, absolwenci MOS-u. Były race
świetlne i  dymne,  tańce,  okrzyki  i  śpiewy na cześć
Mistrzów. Przygotowano transparenty, balony. Kiedy
siatkarze  wyszli  z  autokaru  nastąpiło  fantastyczne
powitanie Blue Army. Za te chwile, których nigdy się
nie zapomina - DZIĘKUJĘ! " - podsumował dyrektor
MOS Wola Paweł Wasilewski.

Tak więc jest ZŁOTO! Wielkie gratulacje dla zespołu i
sztabu  trenerskiego  Konrada  Copa  za  piękną
postawę  w  turnieju  finałowym  i  tytuł  MISTRZA
POLSKI.  Jest  to  38  medal  dla  naszego  ośrodka  w
krajowym czempionacie. Brawo!

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez UMKS MOS
Wola Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa
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