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Jesteśmy gotowi na bycie jedną z
"niespodzianek"
Medaliści młodzieżowych Mistrzostw Polski,
reprezentanci kadry narodowej, połączenie
doświadczenia i młodości. Taka mieszanka może
przynieść bardzo dużo radości kibicom. Czy siatkarze
MOS Wola Warszawa powtórzą sukces z sezonu
2016/2017, kiedy to wygrali rozgrywki i byli o krok od
awansu do I ligi? Zapraszamy do artykułu. Marcin
Kalicki

W  drużynie  MOS  Wola  swoje  umiejętności  szlifowali
zawodnicy,  którzy  grali  następnie  w  wielu  klubach
zagranicznych oraz PlusLidze. Wystarczy wspomnieć, że tylko
w  tym  sezonie  w  najwyższej  klasie  rozgrywkowej  w  Polsce
występuje czternastu zawodników grających niegdyś  przy ul.
Rogalińskiej. Są to: Zbigniew Bartman i Mariusz Schamlewski
(Stal  Nysa),  Fabian  Drzyzga  (Asseco  Resovia  Rzeszów),
Bartosz  Gawryszewski,  Michał  Godlewski,  Szymon
Gregorowicz,  Łukasz  Makowski  (wszyscy  MKS  Będzin),
Grzegorz  Łomacz  (PGE  Skra  Bełchatów),  Rafał  Prokopczuk
(ZAKSA  Kędzierzyn-Koźle),  Przemysław  Smoliński  (Cuprum
Lubin), Jakub Szymański (GKS Katowice), Damian Wojtaszek
(Verva Warszawa Orlen Paliwa), Bartosz Zdrajkowski (Cerrad
Czarni Radom) i Michał Żurek (Virtu Aluron Warta Zawiercie).

Czy  w  ich  ślady  pójdą  kolejni  siatkarze  MOS-u?  O  tym
przekonamy  się  za  kilka  miesięcy.  Póki  co  przedstawiam
skład,  który  będzie  elektryzował  całą  Wolę  podczas  swoich
ligowych spotkań w sezonie 2020/2021. 
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Rozgrywający:

Kajetan Iszczuk

Dla Kajetana będzie to trzeci sezon w MOS Wola. Urodzony w
1999  roku  w  Myślenicach  zawodnik  jest  wychowankiem
drużyny  SMS  Dalin  Myślenice.  Zanim  trafił  do  Warszawy
reprezentował barwy dwóch kieleckich zespołów: Effectora i
Dafi  Społem.  Dwa  lata  temu  zagrał  w  turnieju  finałowym
Mistrzostw Polski Juniorów w Kętrzynie. Teraz chce zająć jak
najwyższe  miejsce  w  lidze  z  MOS-em.  –  Moim
najmocniejszym punktem jest spryt- zaznacza rozgrywający.

Damian Gościański

Pochodzący z Gostynina Damian urodził się w 1998 roku. W
przeszłości  reprezentował  barwy  Jokera  Piła  i  Lechii
Tomaszów Mazowiecki.  Miał  też  okazję  występować  w PGE
Skrze Bełchatów, która uczestniczyła w rozgrywkach Młodej
Ligi.  W  ubiegłym  sezonie  można  było  oglądać  go  w
Kanadyjskiej  Lidze  Uniwersyteckiej,  gdzie  grał  w  drużynie
Keyano  Huskies  w  zależności  od  potrzeby  na  pozycji
rozgrywającego  lub  przyjmującego.  -  Chciałbym  wrócić  do
dobrej  gry  na  wysokim  poziomie.  Mam  nadzieję,  że  nasza
drużyna  z  biegiem  sezonu  będzie  się  rozwijała  i  będziemy
grali  coraz  lepszą  siatkówkę.  Uważam,  że  mamy  jedne  z
lepszych  możliwości,  jeżeli  chodzi  o  ofensywną  grę  –  mówi
nowy zawodnik MOS Wola.  Największy atut? –  Uważam, że
moja  dobra  zagrywka  może  się  przełożyć  na  zdobywanie
przez zespół wielu punktów – powiedział Damian.  

Atakujący:

Kacper Buczek

Kacper  urodził  się  w  1996  roku  i  przez  całą  swoją  karierę
związany jest z mazowieckimi klubami. Występował kolejno
w: MKS MDK Warszawa, Legii Warszawa, Huraganie Wołomin
i ponownie w Legii, skąd trafił do MOS Wola.  Doświadczenie
na drugoligowych boiskach na pewno zaowocuje i będzie to
ważne ogniwo zespołu. - Bardzo się cieszę z tego powodu, że
mogę grać z Kacprem w jednym zespole. Zawsze chcieliśmy
zagrać  razem.  Kacper  tak  jak  ja  jest  energolem na  boisku,
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cieszy się z każdego punktu, walczy o każdą piłkę i pokazuje
swój  mocny  charakter  –  opisuje  atakującego  młodszy  brat
Jakub.

Bartosz Gomułka

O tym nazwisku  jeszcze  nie  raz  będzie  głośno.  Tegoroczny
mistrz  Polski  juniorów,  reprezentant  Polski,  uczestnik
Mistrzostw  Europy  U-20  rozgrywanych  w  tym  roku  w
Czechach  stawia  jasno  sprawę,  jaki  jest  jego  cel  w  tym
sezonie. - Chciałbym dostać się do I ligi, a w swojej kategorii
wiekowej powtórzyć wyczyn z tego roku, czyli zająć pierwsze
miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów – precyzuje Bartosz.
18-latek od 7 sezonów związany jest z MOS-em Wola.  Jego
najmocniejszą  stroną  jest  zagrywka,  zaś  to  co  chciałby
poprawić w tym sezonie to gra w obronie.

Paweł Sęk

Paweł jest siatkarzem, który w przeszłości reprezentował już
barwy MOS Wola i wrócił do Warszawy po przerwie. Urodził
się w Kaliszu. Pierwsze kroki stawiał w tamtejszym KPS. Ma za
sobą także występy w AZS Politechnice Warszawskiej, MOS-ie
Wola,  Krispolu  Września,  Virtu  Aluron  Warcie  Zawiercie.  Z
tego ostatniego klubu wrócił  do  stolicy  najpierw do Legii,  a
później  przeniósł  się  do  MOS-u.  Za  swoje  najlepsze  atuty
uważa szybkość, precyzję i siłę. - Zdobytym doświadczeniem
chciałbym  pomóc  młodym  talentom  MOS  Wola  w  ich
dalszym  rozwoju.  W  nadchodzącym  sezonie  będzie  kilka
mocniejszych  i  bardziej  doświadczonych  drużyn,  dlatego
chciałbym,  aby  na  koniec  sezonu  nazwano  nas  czarnym
koniem rozgrywek.

Przyjmujący:

Jakub Buczek

To kolejny talent z Woli. Tegoroczny mistrz Polski w kategorii
juniorów już w ubiegłym roku z powodzeniem pokazywał się
rozgrywkach  seniorskiej  II  ligi.  Co  ciekawe  zawodnik  zanim
rozpoczął  przygodę  z  siatkówką  przez  cztery  lata  trenował
piłkę  nożną.  Pierwszym siatkarskim klubem Kuby  była  UKS
Dwójka  Stalowa  Wola.  Zbliżający  się  sezon  będzie  jego



trzecim w barwach MOS Wola, gdzie będzie miał okazję grać
z bratem – Kacprem. - Moim atutem jest charakter i zawsze
wielka chęć do walki o najwyższe cele. Na boisku wydaje mi
się, że najmocniejszym moim atutem jest zagrywka i atak. W
tym sezonie chciałbym wraz z chłopakami z kategorii juniora
obronić  mistrzostwo  Polski,  a  jeśli  chodzi  o  II  ligę,  to  moim
celem jest wywalczenie play-offów i zbieranie doświadczenia
w  seniorskiej  siatkówce  –  zaznacza  przyjmujący  wolskiego
klubu.

Kamil Kubeł

Urodzony  w  Ostrołęce  Kamil  od  początku  związał  swoją
przyszłość  z  lokalną,  mazowiecką  siatkówką  broniąc
początkowo  barw  Energii  Ostrołęka,  a  następnie  przez
ostatnie  dwa lata  Czołg  AZS Uniwersytet  Warszawski,  skąd
trafił do MOS-u. Zagrał w turnieju finałowym o awans do I ligi
z  ekipą  z  Ostrołęki.  -  Moimi  najmocniejszymi  punktami  są
przyjęcie  oraz  wyszkolenie  techniczne.  Z  MOS-em  w  tym
sezonie  chciałbym  zakwalifikować  się  do  fazy  play-off,  a
każde  zwycięstwo  od  tego  momentu  będzie  niewątpliwie
pozytywnym aspektem sezonu - zapowiada Kamil.

Grzegorz Pacholczak

Urodzony  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  Grzegorz  to  filar  i
kapitan  drużyny.  Swoją  karierę  rozpoczynał  w  SMS  Gump
Ostrowiec Świętokrzyski, skąd trafił do MOS-u. Z zespołem z
Rogalińskiej związany jest od pięciu lat z rocznym rozbratem
na występy w Buskowiance Kielce. Jest brązowym medalistą
Mistrzostw Polski U-23 oraz mistrzem II ligi. - Jestem dumny,
że  nadal  mogę  reprezentować  ten  klub,  ponownie  jako
kapitan.  Tak  się  składa,  że  w  tym  sezonie  będę  jednym  z
najstarszych  zawodników,  więc  do  moich  mocnych  stron
zaliczyłbym  znajomość  tej  ligi.  Oprócz  tego  każdy  chyba
zdaje sobie sprawę z tego, że moją domeną jest ofensywa.
Jeśli chodzi o cele na ten sezon to będę dumny jeśli któryś z
moich  młodszych  kolegów,  najlepiej  wszyscy,  trafi  do
wyższych  lig.  Mamy  młody,  perspektywiczny  zespół.  Na
pewno w ciągu całego sezonu będziemy dużo progresować i
mam nadzieję, że zaowocuje to grą o awans do I ligi – mówi
kapitan MOS Wola.



Piotr Szlęzak

Z  MOS-em  Piotr  związał  się  dzięki  trenerowi  Tomaszowi
Kellerowi,  który  dostrzegł  jego  talent  podczas  Mistrzostw
Dzielnicy Białołęka. Wzorem dla wicemistrza Polski kadetów i
mistrza  Polski  juniorów,  uczestnika  Turnieju  Nadziei
Olimpijskich jest Wilfredo Leon. - Cieszę się bardzo, że mogę
po  raz  kolejny  zagrać  w  barwach  MOS-u  na  poziomie
seniorskim. Nie koniecznie lubię mówić o sobie, ale myślę, że
moim jak  i  wielu  chłopaków z  drużyny  atutem jest  atak,  a
także  czytanie  gry.  Na  pewno  nasz  atak  i  świetna  gra  w
obronie  kilku  zawodników  pomoże  nam  zagrać  w
upragnionych  play-offach  do  I  ligi.  Moim  celem
indywidualnym  jest  poprawa  słabszych  elementów  oraz
praca nad głową – zaznacza młody przyjmujący z Woli.

Środkowi:

Adam Antoński

Adam to kolejny z „Kompanii  Braci” trenera Konrada Copa,
który  zdobył  w  tym  roku  mistrzostwo  Polski  juniorów.  -
Siatkówkę trenuję od trzech lat.  Moim największym atutem
jest pewność siebie i wiara do końca w ostateczną wygraną.
W  tym  sezonie  chciałbym,  aby  MOS  na  koniec  sezonu
zasadniczego  znalazł  się  w  pierwszej  czwórce  ligi  –  mówi
środkowy  MOS-u.  A  cele  indywidualne?  -  Poprawa
mankamentów oraz pokazanie się z jak najlepszej strony w
meczach  ligowych  –  dodaje.  Adam lubi  lasagne  bolognese,
oglądać seriale, a na wakacje chętnie poleciałby na Bali. Jego
idolem jest Piotr Nowakowski.  

Karol Kubisz

Dla Karola będzie to drugi sezon w barwach MOS-u. Urodzony
w  1999  roku  w  Nowym  Sączu  zawodnik  swoją  karierę
rozpoczął w LKS Bobowa. Dwa lata temu grał w BBTS Bielsko-
Biała. - Postanowiłem zostać w klubie ponieważ czuje, że to
jest  odpowiednie  miejsce  na  osiągnięcie  wysokich  wyników
drużynowych  jak  i  rozwój  osobisty.  Jednym  z  moich
najmocniejszych  punktów  na  pewno  może  być  skuteczny
atak  oraz  dobra  i  trudna  zagrywka  –  zaznacza  Karol.  W



ubiegłym  sezonie  miał  kilka  znakomitych  wejść  na  boisko,
które  owocowały  zdobyczami  punktowymi  wolskiego  klubu.
W tym roku liczymy na jeszcze więcej!

Kamil Leliwa

Kamil urodził się w 1999 roku w Działdowie. Swoje pierwsze
siatkarskie kroki stawiał w SOS SL Salos Ostróda w sezonie
2014/2015.  Następnie  reprezentował:  UKS  Chemik  Olsztyn,
AZS  UWM  Olsztyn.  Mimo  młodego  wieku  w  sezonie
2017/2018  znalazł  się  w  składzie  PlusLigowego  Indykpolu
AZS  Olsztyn.  W  kolejnym  sezonie  bronił  barw  MUKS
Huraganu Wołomin, skąd trafił na Wolę. - Piłka siatkowa jako
dyscyplina  sportu  wciąż  sprawia  mi  wiele  przyjemności,
dlatego dalej chcę podążać w tym kierunku. Ten sezon jest
drugim, który spędzę w MOS Wola Warszawa. Cieszę się, że
ponownie  będę  mógł  reprezentować  barwy  tego  klubu.
Oprócz  oczywiście  ciągłego  doskonalenia  się,  chcę  zwrócić
większą  uwagę  na  poprawę  swoich  umiejętności  w  takich
elementach jak blok i zagrywka. Każdy sezon czymś się różni
i  potrafi  przynieść  wiele  niespodzianek.  Pomimo,  że  nasz
skład posiada dużo młodych chłopaków, jesteśmy gotowi na
bycie  jedną  z  tych  "niespodzianek",  oczywiście  w
pozytywnym tego słowa znaczeniu – zaznacza Kamil.

Brian Malangiewicz

Urodzony  23  grudnia  1995  roku  w  Łowiczu  zawodnik  to
rekordzista drużyny MOS Wola Warszawa w liczbie występów
w seniorskiej drużynie. Swoją siatkarską karierę rozpoczął w
sezonie 2012/2013 w Volleyball  Głowno. W 2013 roku trafił
na Rogalińską do zespołu juniorów. Z przerwą na jeden sezon
reprezentuje  wolską  drużynę  do  dnia  dzisiejszego.  Jego
największym sukcesem jest brązowy medal Mistrzostw Polski
U-23 zdobyty z MOS Wola w Legionowie. - Na pewno liczymy
na  doświadczenie  Briana.  Nasz  środek  siatki  wygląda
zdecydowanie  lepiej  jak  tam  się  znajduje.  Zespół  czuje  się
pewniej, a przeciwnik ma duży problem przedrzeć się przez
siatkę. Liczymy również, że z okazji zbliżającego się setnego
meczu  w  barwach  MOS-u  zaprosi  zespół  na  tak  zwane
„jedno” – mówi z nieco przymrużeniem oka Krzysztof Wójcik,
trener wolskiej drużyny.



Kacper Żółtański

Kacper to nowa postać w drużynie z Rogalińskiej. - Nazywam
się  Kacper  Żółtański  i  pochodzę  z  małej  miejscowości  koło
Kwidzyna.  Mam  200  cm  wzrostu.  Sezon  2020/2021  będzie
moim pierwszym w MOS Wola. Moim macierzystym klubem
jest  UMKS  Jurand  Malbork,  w  którym  znalazłem  się
przypadkiem. Idąc do liceum wybrałem liceum mundurowe.
Był to sezon 2016/2017, w którym nauczycielem był Mariusz
Świst  (trener  Juranda  –  przyp.  red.).  Grałem  też  w  UKS
Chemiku Olsztyn i Stoczniowcu Gdańsk. Moją mocną stroną
jest blok, w którym dzięki dosyć dobrym parametrom potrafię
dużo  zdziałać.  Celem  na  ten  sezon  jest  poprawa  błędów
nabytych we wcześniejszych latach gry oraz postęp w takich
elementów jak atak i zagrywka, które mają mnie zbliżyć do
marzenia,  jakim jest  granie  jako zawodowiec  –  przedstawia
się nowy środkowy MOS Wola.

Libero:

Michał Kulesza

- Rozpoczynam swój dziewiąty sezon w barwach MOS-u. Jest
to  dla  mnie  szczególny  sezon,  gdyż  mam  przyjemność
występować w II lidze. Swoją przygodę rozpocząłem od mini-
siatkówki, a dokładnie od "dwójek". W kategorii kadeta udało
mi  się  zdobyć  wraz  z  kolegami  srebrny  medal  Mistrzostw
Polski, a rok później w kategorii juniora złoty medal. Jednym z
moich  atutów  jest  przyjęcie  aczkolwiek  nadal  pracuje  nad
tym żeby było jeszcze bardziej  perfekcyjne.  W tym sezonie
chciałbym dojść z chłopakami do fazy play-off i pokazać się
tam z jak najlepszej strony – mówi libero drużyny juniorów i
seniorów MOS Wola.

Kacper Kulesza

Od lat zna dokładnie halę przy ul. Rogalińskiej również drugi
libero  –  Kacper  Kulesza.  -  Moja  przygoda  z  siatkówką
rozpoczęła się od mini-siatkówki, a konkretnie od "trójek". Od
tamtej  pory  moja  kariera  jest  związana  tylko  i  wyłącznie  z
MOS-em. W ostatnim sezonie udało nam się zdobyć razem z
chłopakami  mistrzostwo  Polski  juniorów.  Na  pewno  lepiej



czuje się w obronie niż w przyjęciu. W tym sezonie razem z
drużyną chcemy awansować do fazy play-off i tam wystąpić
jak najlepiej, a ja chciałbym przede wszystkim na przestrzeni
tego sezonu rozwinąć się w siatkówce, ale już seniorskiej.

Dawid Bulira

To  kolejny  mistrz  Polski  juniorów  w  szerokim  składzie
seniorskiej drużyny MOS-u Wola. - W tym roku mamy zamiar
powtórzyć  ten  sukces.  Moimi  atutami  jest  ciężka  praca  i
walka podczas meczu. W tym roku mam zamiar pokazać się
z dobrej strony na Mistrzostwach Polski i jako, że jest to mój
ostatni sezon w juniorze chciałbym otrzymać możliwość gry
w  dobrym  klubie  w  przyszłym  roku.  Uważam  że  muszę
doprecyzować  przyjęcie,  piłki  mogłyby  być  dokładniejsze
przez co chłopakom łatwiej byłoby na rozegraniu i w ataku –
uważa Dawid.

Trener:

Krzysztof Wójcik

Trenerem  zespołu  seniorów  jest  absolwent  Akademii
Wychowania  Fizycznego  Krzysztof  Wójcik.  To  już  jedenasty
sezon  szkoleniowca  na  tym  stanowisku.  Z  MOS-em
dwukrotnie wygrał rozgrywki II ligi, prowadzone przez niego
drużyny zdobyły wiele medali Akademickich Mistrzostw Polski
i  Akademickich Mistrzostw Warszawy i  Mazowsza. Trenował
również zespół AZS Politechniki Warszawskiej w Młodej Lidze.
Mimo  młodego  wieku  to  trener  z  dużym  doświadczeniem,
wiedzą, pasją i niezwykłym podejściem do zawodników.

Zapraszamy  na  mecze  MOS  Wola  Warszawa  i  do  czytania
Informatora  Stolicy,  patrona  medialnego  drużyny  w
nadchodzącym sezonie.
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