
20 lat   

Uczniowskiego Klubu Sportowego 

 „MOS” Będzin 
 

5 stycznia 2001 roku z inicjatywy Pana Edmunda Mikołajczaka przy wsparciu 

cudownych ludzi kochających sport, powstał Uczniowski Klub Sportowy "MOS" Będzin. 

Głównym celem było wyjście z propozycją sportową do młodych ludzi i wypełnienie im 

wolnego od szkoły czasu na sportowo. 

Przez 20 lat funkcjonowania klubu mieliśmy wiele sekcji takich jak : lekkoatletyka, 

piłka nożna, szermierka czy judo. Obecnie trenują w klubie judocy i szermierze. 

Współpracowali i nadal współpracują w klubie wspaniali trenerzy, którzy swoim 

wkładem pracy i zaangażowaniem wychowali wiele młodych pokoleń sportowców. 

Dziękujemy za współpracę trenerom:  

Krzysztof Wątor – szermierka 

Marta Skubiszewska – szermierka 

Jolanta Poświat – judo 

Romuald Baran – judo 

Możemy się pochwalić wynikami na szczeblu wojewódzkim, krajowym i na arenach 

zagranicznych Wielu obecnie dorosłych młodych ludzi których należy wymienić: Marcin 

Jarosz, Tomasz Seiler, Wiktor i Kacper Chwastek, Maciej Borowiecki, Bartosz Borowiecki, 

Piotr Szałański, Bartłomiej Maraszek, Daniel Konderak, Sonia Jewak, Katarzyna Makuła, Ola 

Jarosz, Kinga Morawska, Bartosz Gładysz, Rafał Piskuła, Marta Cebula, Roksana Boś, Jakub 

Sobański, Maciej Zalega, Filip Grabowski, Sandra Noczyńska, Piotr Siejka, Dawid Gierczak, 

Jakub Mucha, Aleksander Baran, Wojciech Fujarski, Przemysław Ignalski, Nikola i Wiktor 

Polek, Asia i Ewelina Krulikowskie, Maciej i Julia Penszko, Agnieszka Liduk, Paulina 

Kozon, Roksana Senderowicz, Artur Wydra, Tadeusz Słaboszewski, Oliwia i Filip Kozak, 

Marcel Flis....... nie sposób wszystkich dobrze zapowiadających się wymienić,  wspomina 

z uśmiechem swoją przygodę z judo.  

Należy tu wspomnieć o dobrze zapowiadającym się zawodniku judo Jakubie Watoła 

/kadra wojewódzka/ przez kontuzję przerwał karierę sportową. Natomiast pierwszym      

wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w judo był Mateusz Winek.  

 

 



 

Obecnie mamy Oliwię Woźniak - wielokrotna mistrzyni Polski wciąż przywożąca 

medale z zawodów. Obecnie trenuje ponad 150 zawodniczek i zawodników judo w trzech  

sekcjach: oś. Ksawera - trenerka Jolanta Poświat, oś. Syberka – Romuald Baran, 

oś. Zamkowe Jakub Knopik i Krzysztof Dziekoński. Możemy się pochwalić młodymi 

zawodnikami, którzy rokują nadzieje na wysokie wyniki w przyszłości min. Gaik Borys, 

Tołaj Bartosz, Jankowski Nikodem, Komendarski Tomasz, Dziakiewicz Magdalena, 

Romanowska Lena, Alicja i Jakub Cekus, Margiel Aleksander, Zarychta Maja czy Hanna 

Kusy oraz wielu innych. 

Wychowaliśmy 8 zawodników, którzy posiadają 1 dan czarny pas w judo – egzamin 

zdany przed komisją Polskiego Związku Judo  i 4 z nich jest również instruktorami. 

W naszym Gronie jest również licencjonowany sędzia judo Arkadiusz Skorupka. 

Początki szermierki w Będzinie to rok 1998. Szermierka na dobre zadomowiła się 

w Szkole Podstawowej nr 9 i z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem 

rodziców i dzieci, w szczególności dziewcząt. Tak powstała pierwsza grupa szablistek 

w której znalazły się późniejsze reprezentantki Polski. Dziewczęta, które uczyły się podstaw 

szermierki w Będzinie na przestrzeni lat zdobyły wiele medali Mistrzostw Polski, 

indywidualnie i drużynowo we wszystkich kategoriach wiekowych. Na arenie 

międzynarodowej 10-cio krotnie stawały na podium Mistrzostw Europy: kadetów, juniorów, 

młodzieżowców i seniorów, 4-ro krotnie na podium Mistrzostw Świata Juniorek, 5-cio krotnie 

na podium Pucharów Świata Juniorek. Zdobywały medale na Uniwersjadzie i Europejskich 

Igrzyskach Olimpijskich, oraz reprezentowały nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w 2016 

roku w Brazylii. 

Od 2015 roku nasi zawodnicy trenują w UKS-MOS BĘDZIN pod okiem trenera 

Krzysztofa Wątora. Obecnie razem z trenerką Martą Skubiszewską koncentrujemy się na tym 

by objąć zajęciami jak najmłodszą grupę dzieci /począwszy od drugiej klasy szkoły 

podstawowej/, licząc na to, że pójdą w ślady swoich poprzedniczek i będą odnosić wielkie 

sukcesy w kraju i arenie międzynarodowej 

Podsumowując podziękowania otrzymują twórcy Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„MOS” Będzin: 

Edmund Mikołajczak, 

Bachowski Sylwester,  

Bachowska Zdzisława, 

Równicki Marek 

Podleżyński Jerzy 

 



Biel Arkadiusz 

Kruk Krzysztof 

Książek Sławomir, 

Ducki Władysław, 

Piechowicz Anna, 

Komenda Andrzej, 

Goliński Mirosław, 

Pamiętajmy, dzięki tym ludziom dzieci mogą bawić się w sport i osiągać wyniki 

sportowe.  

Po 20 latach działalności troszkę zmienił się zarząd klubu, jednak idea związana 

z działalnością nadal w nas tkwi. Najważniejsze są dzieci i ich pasja do sportu a my za 

wszelką cenę staramy się im ułatwić spełniania sportowych marzeń. Trenerzy i zarząd zawsze 

służą pomocą i nadal kontynuują zamierzone sportowe cele zawarte w statusie UKS MOS 

Będzin. 

2021 rok działamy dalej: 

Baran Romuald, 

Jacek  Wieczorek, 

Krzysztof Wątor, 

Jolanta Poświat, 

Sylwester  Bachowski, 

Arkadiusz Biel, 

Arkadiusz  Kloc, 

Marta Skubiszewska, 

Krzysztof Dziekoński, 

Artur Szymkowski. 

Wielki wkład w rozwój naszego klubu ma również Miasto Będzin, dzięki 

przychylności i współpracy władz miasta oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wiele 

zawodów i miejskich imprez sportowych odbywało i odbywa się na bardzo wysokim 

poziomie – dziękujemy. Poza tym wielkie podziękowania spływają również dla LUDZI 

O WIELKICH SERCACH, są to często anonimowe osoby i firmy jednak zawsze podczas 

ważnych zawodów tj. Turnieju Mikołajkowego czy Mistrzostw Będzina możemy liczyć na 

ich wsparcie – bardzo dziękujemy. 

 


