
MOS WOLA Warszawa
http://www.moswola.pl/mos/o-nas/odznaka-honorowa-mos/1994,Odznaka-MOS.html
2023-05-26, 22:15

Honorowa Odznaka MOS Wola

HONOROWA ODZNAKA MOS WOLA

W roku dwóch jubileuszy , 40-lecia Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Wola i 25-lecia Międzyszkolnego Klubu
Sportowego przy MOS powstała inicjatywa stworzenia
HONOROWEJ ODZNAKI MOS WOLA.

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej MOS Wola, Zarząd
Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego MOS
Wola oraz Rada Rodziców powołali wspólnie kapitułę, która
ustaliła regulamin odznaki i przyznała w roku podwójnego
jubileuszu, pierwsze honorowe odznaki.
 

OTO LISTA OSÓB DOTYCHCZAS ODZNACZONYCH
HONOROWĄ ODZNAKĄ

"ZA ZASŁUGI DLA MOS WOLA " :
 

DYREKTORZY
MIĘDZYSZKOLNEGO
OŚRODKA SPORTOWEGO
"WOLA":
Leszek SOBOLEWSKI - pierwszy dyrektor Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego Warszawa - Wola, założyciel ośrodka i
dyrektor przez ponad 30 lat.

Józef DROZDOWICZ - dyrektor MOS Wola w latach 1997 –
2002 , przedtem przez wiele lat wicedyrektor MOS-u i
wieloletni prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego

Krzysztof ZIMNICKI - dyrektor MOS Wola i prezes
Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy MOS
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od 2002 roku do 2012 roku chwili obecnej. Przez wiele lat
trener w sekcji chłopców MOS Wola , wychowawca wielu
reprezentantów Polski oraz mistrzów Polski .

Paweł WASILEWSKI - dyrektor MOS Wola od 2012 roku do
chwili obecnej. W latach 2010-2012 pełnił funkcję
wicedyrektora placówki. W Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym Wola jako nauczyciel - trener od 2006 roku.

ZASŁUŻENI TRENERZY w MOS
WOLA WARSZAWA :
Marian BIŃKOWSKI - zasłużony trener w sekcji siatkówki
dziewcząt. Pod jego kierunkiem dziewczęta z MOS Wola
zdobyły pięć medali w mistrzostwach Polski, w tym dwa razy
mistrzostwo Polski.

Tadeusz BORKOWSKI - zasłużony trener w sekcji koszykówki
chłopców. Wychowawca wielu pokoleń koszykarzy w MOS
Wola. Przez wiele lat sekretarz klubu MKS MOS Wola.

Konrad COP - trener młodego pokolenia w sekcji siatkówki
chłopców. Pod jego kierunkiem wyrośli medaliści mistrzostw
Polski.

Krzysztof FELCZAK - zasłużony trener w sekcji siatkówki
chłopców. Wychowawca wielu medalistów i reprezentantów
Polski. Jego drużyny zdobyły cztery tytuły mistrzów Polski dla
MOS Wola.

Mirosław GRYGORUK - zasłuzony trener w sekcji siatkówki
chłopców , pracował w sekcji przez 24 lata, od samego
początku jej istnienia. Wychowawca wielu pokoleń siatkarzy
MOS Wola. Jego drużyny zdobyły cztery medale w
mistrzostwach Polski.

Stanisław LIZIŃCZYK - od ponad 20 lat trener w sekcji
siatkówki dziewcząt , wychowawca wielu doskonałych
siatkarek. Jego dziewczęta zdobyły m.in. tytuł mistrzyń Polski
juniorek i medal brązowy.

Elżbieta LIZIŃCZYK - trenerka w sekcji dziewcząt , wychowała



wiele znakomitych zawodniczek. Ma swój udział w sukcesach
medalowych sekcji.

Andrzej MARCZAK - trener w sekcji siatkówki dziewcząt w
czasie jej największego rozkwitu. Jeden z założycieli
Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy MOS Wola.

Krzysztof MARUSZKIN - przez bardzo wiele lat trener w sekcji
siatkówki dziewcząt oraz działacz w MKS MOS Wola. " Łowca
talentów " siatkarskich dla sekcji dziewcząt i chłopców MOS
Wola.

Adam WIELGOSZ - zasłużony trener w sekcji koszykówki
chłopców. Pod jego kierunkiem wyrosło wielu znakomitych
ligowych koszykarzy. Jego zespół juniorów MOS Wola zdobył
medal w mistrzostwach Polski.

Artur WÓJCIK - trener w sekcji siatkówki dziewcząt i chłopców
UMKS MOS Wola. Pod jego kierunkiem wyrosły medalistki
mistrzostw Polski.
 

ZASŁUŻENI DZIAŁACZE I
 PRACOWNICY MOS WOLA
Zygmunt CHAJZER - prezenter radia i telewizji, który
wielokrotnie przez wiele lat prowadził w MOS Wola
uroczystości jubileuszowe, imprezy sportowe, prezentacje,
mecze pokazowe itp.

Barbara CHOJECKA - 32 lata pracy w MOS Wola. Przez 31 lat
główna księgowa w Ośrodku. Wspaniały , nienaganny
pracownik. Przez wszystkie lata pracy nie opuściła ani
jednego dnia pracy !

Andrzej KISZCZAK - wybitny sędzia międzynarodowy w piłce
siatkowej. Jeden z założycieli MKS MOS Wola, przez kilka
kadencji członek zarządu klubu, a potem przewodniczący
komisji rewizyjnej.

Zuzanna KOWALSKA - przez wiele lat kierownik
administracyjny MOS Wola. Wspaniały pracownik, bardzo



zaangażowana w sprawy ośrodka i klubu UMKS MOS Wola,
współorganizatorka wielu imprez i uroczystości sportowych.

Marek SNOPIŃSKI - kierownik sekcji tenisa stołowego,
instruktor I klasy, sędzia państwowy w tenisie stołowym.
Najbardziej zasłużony człowiek sekcji tenisa stołowego w
historii sekcji w MKS MOS Wola.
 

ZASŁUŻENI ZAWODNICY MOS
WOLA

 
W SEKCJI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT :
Izabela SZCZYPIÓRKOWSKA - BAL - zdobywczyni czterech
medali mistrzostw Polski w barwach MOS Wola , dwukrotna
mistrzyni Polski. 146 występów w pierwszej reprezentacji
Polski seniorek. Obecnie mieszka we Francji.

Jolanta KOSMOL - STUDZIENNA - wychowanka MKS MOS
Wola, 102 występy w pierwszej reprezentacji Polski
(1996-1999). Uczestniczka Mistrzostw Europy w 1997 i 1999
roku. Mistrzyni Polski seniorek w roku 2010 w barwach klubu
Aluprof Bielsko - Biała.

Agata JUNG - TEKIEL .zdobywczyni czterech medali w
mistrzostwach Polski, dwa razy mistrzyni Polski w barwach
MOS Wola. Reprezentantka Polski w pierwszej drużynie
narodowej seniorek.

Marta MALISZEWSKA - kapitan drużyny mistrzyń Polski
juniorek w roku 1997. Po zakończeniu kariery juniorskiej w
MOS Wola zawodniczka klubów I ligi.

 

W SEKCJI KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW:
Krzysztof DRYJA - najwybitniejszy wychowanek sekcji
koszykówki MOS Wola, wielokrotny reprezentant Polski w



pierwszej drużynie narodowej, przez wiele sezonów czołowy
zawodnik polskiej ekstraklasy.
 

W SEKCJI SIATKÓWKI CHŁOPCÓW :
Aż trzy odznaki dla wybitnych siatkarzy MOS Wola zostały
przyznane, niestety, pośmiertnie.

Pośmiertnie : Arkadiusz GOŁAŚ - trzykrotny medalista
mistrzostw Polski w barwach MOS Wola, mistrz Polski
juniorów . Brązowy medalista mistrzostw świata kadetów w
Rijadzie w roku 1999. Po zakończeniu kariery juniorskiej
trzykrotny wicemistrz Polski w barwach AZS Częstochowa.
Grał w lidze włoskiej, w Padwie , w najlepszej lidze na
świecie.Ponad 80 występów w pierwszej drużynie narodowej
seniorów. Olimpijczyk z Aten. Zginął w wypadku
samochodowym na terenie Austrii we wrześniu 2005 roku,
jadąc do klubu Lube Banca Macerata, z ktorym podpisał
kontrakt.

Odznakę odbrał tata Arka Gołasia – pan Tomasz GOŁAŚ.

Pośmiertnie : Łukasz JAŁOZA - dwukrotny mistrz Polski
juniorów w barwach MOS Wola. Kapitan złotej drużyny
juniorów naszego klubu. Wicemistrz Polski w siatkówce
plażowej juniorów. Grał w kadrze narodowej juniorów. Zginął
w wypadku samochodowym , wraz z siatkarzami Avii Świdnik
, w październiku 2004 roku. Odznakę odebrała Rodzina i
przekazała na ręce trenera Krzysztofa Felczaka do zbioru
pamiątek w MOS Wola.

Pośmiertnie : Dawid MAŃKOWSKI - czterokrotny medalista
mistrzostw Polski w barwach MOS Wola . Mistrz Polski
juniorów w roku 2000.

Zmarł w roku 2002 , po kilkumiesięcznej walce z nieuleczalna
chorobą. Odznakę odbrał tata Dawida , pan Krzysztof
Mańkowski , wieloletni działacz MOS Wola.
 



Oto inni zasłużeni siatkarze , którzy
otrzymali odznaki :
Zbigniew BARTMAN - multimedalista mistrzostw Polski.
Zebrał wspaniałą kolekcję medali. W barwach MOS Wola
zdobył siedem medali mistrzostw Polski ( dwa złote, trzy
srebrne i dwa brązowe). Jako jedyny zawodnik w historii
zdobył dwa tytuły mistrza Europy w dwóch odmianach
siatkówki – w roku 2004 w siatkówce plażowej do lat 18 oraz
w roku 2005 w siatkówce halowej kadetów. Wicemistrz
świata w siatkówce plażowej do lat 18. Zawodnik Serie A we
Włoszech w Weronie i następnie w lidze tureckiej.
Wielokrotny reprezentant Polski pierwszej drużyny narodowej
seniorów. Mistrz Europy w 2009 roku.

Maciej KOSMOL - czterokrotny medalista mistrzostw Polski w
barwach MOS Wola, mistrz Polski juniorów w roku 2000.
Brązowy medalista mistrzostw świata kadetów w roku 1999.
Po zakończeniu kariery juniorskiej w MOS Wola grał w Polskiej
Lidze Siatkówki. Obecnie trener statystyk przy pierwszej
reprezentacji Polski - uczestniczył w sztabie szkoleniowym ,
kiedy reprezentacja Polski zdobyła wicemistrzostwo świata
2006.

Tomasz DRZYZGA - trzykrotny mistrz Polski w barwach MOS
Wola. Wicemistrz Europy kadetów w roku 2003. Po
zakończeniu kariery juniorskiej w MOS Wola grał w Polskiej
Lidze Siatkówki.

Bartosz GAWRYSZEWSKI - trzykrotny mistrz Polski w barwach
MOS Wola. Wicemistrz Europy kadetów w roku 2003. Po
zakończeniu kariery juniorskiej w MOS Wola przeszedł do gry
w klubach Polskiej Ligi Siatkówki.

Grzegorz ŁOMACZ - trzykrotny medalista mistrzostw Polski w
barwach MOS Wola. Mistrz Polski juniorów. Mistrz Europy
kadetów w roku 2005. Po zakończeniu gry w MOS Wola
przeszedł do gry w klubach Polskiej Ligi Siatkówki.
Wielokrotny reprezentant Polski pierwszej drużyny narodowej
seniorów.



Fabian DRZYZGA - pięciokrotny medalista mistrzostw Polski
w barwach MOS Wola. Mistrz Polski juniorów w roku 2008.
Wicemistrz Europy kadetów 2007 w Wiedniu. Wybierany
najlepszym rozgrywającym ME kadetów, najlepszym
rozgrywającym mistrzostw Polski kadetów i MP juniorów. Po
zakończeniu gry w MOS Wola przeszedł do gry w Polskiej
Lidze Siatkówki. Reprezentant Polski pierwszej drużyny
narodowej seniorów. Mistrz świata w siatkówce z
reprezentacją Polski w roku 2014.
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