
DZIEWCZYNY LUBIĄ BRĄZ 

    Kobieta jako kibic nie ma łatwo. W 

końcu to mężczyźni są fanami sportu, gier 

zespołowych i niby co na ten temat mogą 

wiedzieć kobiety? Czy czymś się rożni 

męskie spojrzenie na sport od sportu 

widzianego umalowanym okiem? Zdania 

są podzielne, choć, oczywiście, faceci 

widzą dużą różnicę… Chyba żaden 

mężczyzna nie jest w stanie zmienić 

stereotypowego zdania na temat kobiet i 

ich zainteresowania sportem. Kobieta nie 

zna się na zasadach, a zamiast patrzeć na 

piłkę, wyszukuje najprzystojniejszego 

gracza. W dodatku podczas meczu zadaje 

milion niezrozumiałych dla mężczyzn 

pytań. Czy kiedykolwiek wiernym fankom 

sportu uda się przekonać mężczyzn do 

tego, że one także potrafią być doskonałym 

kibicem? Szczerze w to wątpię, wszak 

przecież …oni są z Marsa. 

    Tymczasem w dniach 16 stycznia – 1 

lutego 2009 roku w Chorwacji odbyły się 

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 

Mężczyzn. Na siedmiu arenach mistrzostw 

rywalizowały 24 reprezentacje narodowe. 

Ja jako wierna fanka wszelakich gier 

zespołowych miałam okazję na kilka tych 

dni przenieść się w wyobraźni do 

Chorwacji, chwycić pilot do ręki i 

kibicować naszym narodowym 

szczypiornistom. W rundzie wstępnej 

drużyny zostały podzielone na cztery 

grupy, z których po trzy najlepsze zespoły 

przechodziły do dalszych rozgrywek. 

Biało-czerwoni zajęli trzecie miejsce i 

wciąż mogliśmy oglądać naszych piłkarzy. 

Przyszedł czas na rundę zasadniczą i 

pokaźną dawkę adrenaliny. Drużyny, które 

pozostały w walce o najwyższe laury 

zostały podzielone na dwie grupy. Do 

naszej grupy trafiła Dania (aktualni 

Mistrzowie Europy), Niemcy (z którymi 

przegraliśmy 2 lata temu złoto na 

Mistrzostwach Świata), Norwegia, 

Macedonia i Serbia. Od początku było 

wiadomo, że nie będzie łatwo. 

Zaczynaliśmy rozgrywki od zerowego 

licznika, gdyż w fazie wstępnej 

przegraliśmy zarówno z Niemcami, jak i – 

niespodziewanie – z Macedonią (obie te 

drużyny awansowały). Punkty z obu tych 

meczów liczyły się w dalszych 

rozgrywkach. Mimo tego, że na wstępie 

nasi najgroźniejsi rywale, czyli Niemcy i 

Dania na swoich kontach mieli cztery 

punkty przewagi, moja nadzieja nie gasła.  

   Pierwszy mecz rozegraliśmy z Danią. Od 

razu było widać, że nasi piłkarze są bardzo 

zmotywowani i zrobią wszystko, by 

wygrać. Zaczęli ten mecz kapitalnie i 

niedługo po rozpoczęciu meczu 

prowadziliśmy 4:1. Chwilę później dzięki 

bramce Patryka Kuchczyńskiego 

prowadziliśmy 8:2. Do końca pierwszej 

połowy nasza gra wyglądała mądrze, a co 

najważniejsze skutecznie. Po pierwszej 

połowie prowadziliśmy 20:12 i gdy 

wydawało się, że wygraną mamy już w 

kieszeni, nasi panowie się rozluźnili. Nie 

jestem w stanie wytłumaczyć jak to się 

stało, ale na pięć minut przed końcem 

meczu prowadziliśmy tylko jedną bramką. 

Właśnie w tak trudnym momencie 

doskonałą obroną popisał się nasz 

bramkarz Sławomir Szmal. Rozegraliśmy 

skuteczną kontrę i chwilę później 

mogliśmy się cieszyć z wygranej. 

Ostateczny wynik brzmiał 32:28 dla 

naszych reprezentantów. Byłam dumna z 

naszych zawodników, w końcu Dania to 

nie byle jaka drużyna.  

Kolejnego dnia mistrzostw zmierzyliśmy 

się z Serbią. Nasza drużyna podbudowana 



zwycięstwem z Danią znów świetnie 

zaczęła mecz. Genialnymi interwencjami 

mógł się pochwalić Sławomir Szmal, 

dodatkowo moją uwagę przykuł Tomasz 

Tłuczyński. Za każdym razem, gdy miał 

piłkę w rękach lądowała ona w siatce 

rywali. Ten mecz to był popis naszych 

reprezentantów. Grali bajecznie, a taki 

mecz mogłabym oglądać godzinami. 

Wygraliśmy 35:23, a awans do półfinału 

był coraz bliżej, bo najgroźniejsi rywale 

tracili punkty.  

Ostatnią rywalizację w grupie 

rozgrywaliśmy z Norwegią. Kilka godzin 

przed meczem Polaków rozgrywał się 

mecz Danii z Niemcami. Dla nas Polaków 

ten mecz był równie ważny, aby wciąż 

realnie myśleć o medalu nie mógł paść 

remis pomiędzy tymi drużynami. Los się 

do nas uśmiechnął. Mimo, że mecz był 

wyrównany i na tablicy wyników ciągle 

widniał remis, to w końcowych minutach 

Dania objęła prowadzenie i nie oddała go 

już do samego końca. Teraz wszystko 

zależało od naszych zawodników. Mecz 

zapowiadał się na trudny. Jednak 

wierzyłam w naszych szczypiornistów, 

wiedziałam, że dadzą z siebie wszystko. 

Prawdziwy horror zaczął się w ostatnich 

minutach meczu. Na minutę przed końcem 

przegrywaliśmy jedną bramką. 

Niespodziewanie Rafał Gliński 

doprowadził do remisu. Wynik brzmiał 

30:30. Zostało dokładnie 15 sekund meczu, 

w ataku byli Norwegowie i wtedy właśnie 

szwedzki trener Norwegów poprosił o 

przerwę dla swojej drużyny. Nasi rywale 

postawili wszystko na jedną kartę, 

zastępując bramkarza graczem pola (przy 

remisie awans uzyskaliby …Niemcy). 

Podczas przerwy trener naszych 

szczypiornistów patrząc na tablicę z 

czasem powiedział: „Chłopcy, oni 

wycofają bramkarza, przerwać atak, złapać 

piłkę i trafić do pustej bramy. Mamy 

jeszcze dużo czasu.” Chyba już nikt nie 

wierzył w końcowy sukces. Norwegowie 

rozpoczęli atak i… nasi piłkarze odebrali 

im piłkę, a Artur Siódmiak rzucił piłkę 

przez całe boisko do pustej bramki. 

Goooool!! Nasi zawodnicy rzutem na 

taśmę awansowali do półfinału. Artur 

Siódmiak, ta jego bramka, ten mecz –  

pozostanie na długo w mojej pamięci. Nie 

mogłam uwierzyć w końcowy wynik, a 

emocje jeszcze długo we mnie siedziały. 

Nasi zawodnicy mogli chwilę odpocząć. 

Czekał ich ciężki półfinałowy mecz. 

Graliśmy z Chorwatami o wielki finał. 

Mimo, że Chorwacji nie zachwycali, to i 

tak nie byliśmy w stanie ich pokonać. 

Niestety muszę z przykrością przyznać, że 

byli lepszą drużyną i zasłużenie pokonali 

Polaków 29:23. 

Mimo porażki wciąż wierzyłam w naszych 

zawodników, licząc, że wywalczą brązowy 

medal. O trzecie miejsce zagraliśmy z 

Danią, którą już raz pokonaliśmy w fazie 

grupowej. Nasi zawodnicy obiecali, że 

zrobią wszystko żeby wywalczyć ten brąz i 

nie zawiedli nas. Grali jak za dawnych 

czasów, skutecznie i pięknie. Pokonaliśmy 

Danię 31:23 i zdobyliśmy upragniony 

medal.  

Ten brąz jest cenny jak złoto. Nasi 

zawodnicy zdobyli dwa medale mistrzostw 

świata pod rząd. Dwa lata temu było 

srebro, w tym roku brąz, po cichu 

zaczynamy liczyć na złoto na kolejnych 

Mistrzostwach Świata. Dodatkowo Marcin 

Lijewski dostał nagrodę za najlepszego 

prawego rozgrywającego. Mistrzostwa się 

skończyły, emocje opadły, a ja wciąż nie 

mogę się zdecydować, kto zasłużył na 



miano najprzystojniejszego zawodnika na 

boisku. 

Justyna Żmuda 


