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Silna siatkówka w świątyni na Woli

Na warszawskiej Woli, przy ul. Rogalińskiej, w prawie 100letniej, zabytkowej hali sportowej trenuje siatkówkę blisko
500 dziewcząt i chłopców. Ośrodek siatkarski nazywa się
MOS Wola Warszawa i jest jednym z najlepszych
młodzieżowych klubów siatkarskich w Polsce.

Ten rok jest bardzo udany dla naszego klubu – mówi prezes
Krzysztof Zimnicki. Dziewczęta zdobyły dwa medale w
mistrzostwach Polski, juniorki zostały wicemistrzyniami kraju,
a kadetki (17 latki) zdobyły brązowy medal na mistrzostwach
Polski. Tegoroczne trofea to 29. i 30. medal naszego klubu w
młodzieżowych mistrzostwach Polski. Świetny sezon mieli
także chłopcy, grający w II lidze mężczyzn. Nasza drużyna,
mimo że bardzo młoda, wygrała w pięknym stylu rozgrywki
północno-wschodniej Polski i była blisko awansu do I ligi.
Kadeci zajęli V miejsce w Polsce, a nawet w siatkówce
plażowej para MOS-u Wola była na 4 miejscu w kraju – mówi
prezes Zimnicki.

W naszym ośrodku trenuje siatkówkę blisko 500 dziewcząt i
chłopców w 30 grupach, pod okiem wysoko
wykwaliﬁkowanych trenerów – mówi dyrektor
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – Paweł Wasilewski. W MOS Wola jest miejsce dla wszystkich chętnych, bez
względu na umiejętności i warunki ﬁzyczne. Oczywiście
najzdolniejsi o dobrych warunkach ćwiczą w grupach
mistrzostwa sportowego i uczestniczą w rozgrywkach,
rywalizując z innymi klubami, grając w klubie sportowym
UMKS Wola, który funkcjonuje przy MOS. Ale mamy także
grupy dla średnio zaawansowanych oraz dla początkujących,
którzy chcą się dopiero uczyć grać w siatkówkę. W ośrodku
ćwiczą dzieci od 9-10 roku życia do matury.

W MOS Wola, który szykuje się do jubileuszu 50 lat istnienia,
wychowało się mnóstwo świetnych siatkarek i siatkarzy. W
sali pamiątek wiszą portrety medalistów mistrzostw świata i
Europy. Wychowanek MOS-u Wola, Fabian Drzyzga został
mistrzem świata na niedawno zakończonych mistrzostwach
w Polsce. Inni znani reprezentanci Polski pochodzący z
wolskiego klubu to śp Arkadiusz Gołaś, Zbigniew Bartman,
Grzegorz Łomacz, Damian Wojtaszek oraz siatkarki Iza
Szczypiórkowska czy Jolanta Kosmol-Studzienna.
Ośrodek rozwija się dzięki władzom Dzielnicy Wola i pomocy
m.st.Warszawy. Sponsorem siatkarzy grających w II lidze są
m.in. Tramwaje Warszawskie. W klubie marzą o pomocy
innych sponsorów, szczególnie z Woli, bo to pozwoliłoby
utrzymać zdolną młodzież w klubie i grać o najwyższe cele w
polskiej siatkówce.
Nasi rozmówcy serdecznie zapraszają do hali przy
Rogalińskiej także wolskich kibiców, na rozgrywki
młodzieżowe oraz na mecze młodej drużyny siatkarzy w II
lidze mężczyzn. Drużyna MOS Wola Warszawa to jedyny
reprezentant z Woli w rozgrywkach ligowych na naprawdę
wysokim poziomie. Na początku listopada, z okazji Święta
Niepodległości, MOS Wola organizuje już po raz 28.
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