
WIELKI SUKCES SPORTOWY 

W poniedziałek 17 grudnia rozpoczęliśmy rywalizację w rozgrywkach o Mistrzostwo 

Mokotowa w piłce ręcznej chłopców ze szkół podstawowych. W tym roku broniliśmy tytułu 

zdobytego rok wcześniej. Jednak nie byliśmy faworytami, tegoroczna drużyna opiera się na 

zawodnikach piątych klas wzmocniona Mateuszem Ząbkiem i Kubą Jaworskim z szóstej 

klasy i wspierana Maćkiem, Wiktorem i Krzysiem z klas czwartych.  W grupie eliminacyjnej 

trafiliśmy na szkoły nr 202 i Przymierze Rodzin. Dzięki dobrze przepracowanemu okresowi 

przygotowawczemu pokonaliśmy rywali odpowiednio 10:4 i 6:2. W obydwu meczach szansę 

gry otrzymał każdy z zawodników. Wygraliśmy grupę i awansowaliśmy do wtorkowych 

rozgrywek finałowych, gdzie w półfinale mieliśmy trafić na murowanych faworytów 

tegorocznej rywalizacji drużynę ze szkoły sportowej nr 272. We wtorkowy poranek 

spotkaliśmy się w trakcie jednej z lekcji by jeszcze raz przećwiczyć grę w obronie.  

O 12 wyszliśmy ze szkoły, pełni nadziei i wiary we własne możliwości pojechaliśmy rozegrać 

„dobre zawody”. Na miejsce dotarliśmy na godzinę przed pierwszym gwizdkiem.  

Na początek zrobiliśmy krótką odprawę przedmeczową i udaliśmy się do hali na rozgrzewkę. 

W tym dniu zabrakło w naszych szeregach Kuby Jaworskiego którego zmogła choroba. 

Podania, rzuty i wewnętrzna mała gierka, to wszystko by jak najlepiej przygotować się do 

półfinału. Punktualnie o godzinie 13.30 rozpoczęliśmy w ustawieniu (Mateusz Z., Tymon R., 

Michał M., Jan O., Kuba R., Jan G. i Maciej J.) mecz z faworyzowaną drużyną z SP 272. Już 

od początku spotkania nasi przeciwnicy ruszyli ostro do ataku, na szczęście na posterunku był 

nasz bramkarz. Początkowo nasi zawodnicy nie umieli sobie poradzić z ostrą i agresywną 

obroną rywali. Po 3 minutach i kilku uwagach od trenera nasza obrona zwarła szyki  

i zawodnicy drużyny przeciwnej przestali dochodzić do czystych sytuacji rzutowych. Sędzia 

pozwalał na „męską grę” co w perspektywie skończyło się kilkoma siniakami  

i niegroźnymi obtarciami. Po pierwszych 10 minutach przegrywaliśmy 3:4. Na drugą połowę 

wyszliśmy jeszcze mocniej zmotywowani, coraz bardziej wierząc w końcowy sukces. Środek 

rozegrania funkcjonował bez zarzutu mając ogromne wsparcie w skrzydłowych (Michał  

i Jaś). W bramce szalał Mateusz broniąc w sposób nieprawdopodobny rzuty rywali. 

Wystarczy nadmienić że w całym spotkaniu osiągnął niespotykaną w tej dyscyplinie 75% 

skuteczność, broniąc min. 3 rzuty karne. W ataku szalał Tymon, rywale nie mogąc poradzić 

sobie z naszym środkowym rozgrywającym często faulowali co skutkowało wykluczeniami  

z gry (w całym spotkaniu czterokrotnie). Mecz prowadzony był w bardzo wysokim tempie  

i akcja przenosiła się momentalnie z bramki do bramki. Żadna z drużyn nie była w stanie 

osiągnąć przewagi większej niż jedna bramka. Na minutę przed końcem meczu 

prowadziliśmy 6:5. Zmęczenie i nerwy spowodowały kilka prostych strat i nasi rywale 

wykorzystali je bezlitośnie wychodząc na 20 sekund przed końcem spotkania na prowadzenie 

7:6. W tym czasie trener szalał przy linii bocznej zachęcając do jeszcze bardziej wzmożonego 



wysiłku. Na ostatnią akcję meczu desygnowany do roli egzekutora został Tymon. Pierwsze 

dwie próby wejścia w strefę konkurenta skończyły się ostrymi faulami  

i rzutami wolnymi. Osiem sekund przed końcem podjęliśmy ostatnią desperacką próbę 

odwrócenia losów meczu. Niezmordowanemu Tymonowi udało się przedrzeć przez obronę  

i w momencie oddawania rzutu został sfaulowany. Sędzia wskazał na linię rzutów karnych  

a do końca spotkania pozostały 3 sekundy. Nasz etatowy wykonawca karnych poobijany  

i potwornie zmęczony nie był w stanie oddać rzutu. Do piłki podszedł nasz niezawodny 

bramkarz. W tym czasie upłynął czas gry i wiedzieliśmy że nie będzie już możliwości 

wznowienia gry. Mateusz jednak wspaniale poradził sobie z olbrzymim obciążeniem 

psychicznym jakie niespodziewanie spadło na jego barki. Rzucił pewnie w lewy róg bramki  

i zdobył wyrównującego gola. Teraz czekała nas 3-minutowa dogrywka. Jeszcze tylko chwila 

na zmotywowanie i sięgnięcie do rezerw siły by wytrzymać jeszcze trochę i osiągnąć 

upragniony cel. W trakcie dodatkowego czasu gry bramkarze obydwu drużyn szaleli nie 

pozwalając nikomu wyjść na prowadzenie. Po dwóch minutach udało się przełamać impas  

i wyszliśmy na jednobramkowe prowadzenie. Jeszcze tylko dwie wspaniałe parady naszego 

bramkarza i 10 sekund przed końcem piłka w naszych rękach. Wtedy zdarzyła się rzecz 

wprost nieprawdopodobna, podanie prosto w ręce rywala i po chwili wszyscy patrzyliśmy jak 

piłka wpada do naszej bramki. Gwizdek kończący dogrywkę a w oczach naszych 

zawodników pojawiły się łzy i gesty zrezygnowania bo sukces był tak blisko. Za kilka sekund 

rozpoczęła się druga dogrywka, zawodnicy wyszli choć może powinienem napisać wyczłapali 

potwornie zmęczeni na boisko. Nadludzkim wysiłkiem udało nam się jeszcze raz wyjść na 

prowadzenie i nastąpiła powtórka z pierwszej dogrywki. Prosta strata pod własną bramką i na 

tablicy wyników 9:9 i 40 sekund do końca. Jeszcze jedna desperacka próba rozstrzygnięcia 

wyniku w trakcie gry, kontra brak powrotu i faul. Sędzia podyktował rzut karny 6 sekund 

przed końcem meczu. Wszyscy odwróciliśmy wzrok nie mogąc patrzeć co za chwilę mogło 

się wydarzyć. Na szczęście nasz bramkarz tego nie uczynił w pewny sposób łapiąc piłkę.  

Po 3 rzutach karnych był remis 1:1. Na 7-metr kolejno podchodzili kolejni zawodnicy lecz 

bramkarze byli niepokonani. W 14 kolejce zawodnicy obu drużyn zdobyli gole i wszystko jak 

się później okazało miało rozstrzygnąć się w następnej kolejce. Mateusz obronił rzut 

przeciwnika, do piłki podszedł Jaś Gorgol który kilka sekund później utonął w objęciach 

drużyny i wspólnie odtańczyliśmy taniec radości. W drugim półfinale SSP nr 26 pokonała 

rywali z SP 46 9:6. Mieliśmy więc powtórkę finału z zeszłego roku. Także tym razem udało 

się nam zwyciężyć 8:6 dzięki wspaniałej grze całego zespołu i 5 bramkom Michała który 

szalał na lewym skrzydle. Ogromnie zmęczeni ale bardzo szczęśliwi odebraliśmy puchar  

i medale za pierwsze miejsce.  

Ze sportowym pozdrowieniem 

Aleksander Kosacki  



   

Nasi MISTRZOWIE 

W górnym rzędzie od lewej: Maciej Jaroszek, Jan Gorgol, Igor Melaniuk, Wiktor Duc, 
trener Aleksander Kosacki, Mateusz Ząbek, Tymon Rutkowski, w dolnym rzędzie: 
Jeremi Jasiński, Jakub Ryński, Krzysztof Lemieszczuk, Krzysztof Kalmus, Michał 
Maciejewski, Jan Orlikowski 

 



 

 

 



 


