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   Karolina Kudłacz- Gloc- reprezentantka Polski w piłce ręcznej kobiet 

Reprezentacja  Polski  w  piłce  ręcznej  –  zespół  piłki  ręcznej,  reprezentujący
Rzeczpospolitą Polską w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych,
w którym występować mogą wszystkie zawodniczki posiadające obywatelstwo
polskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Piłki Ręcznej w
Polsce.

Data i miejsce urodzenia: 17 stycznia 1985 35 lat, Wąbrzeźno

Wzrost: 1,77 m

Drużyna: SG BBM Bietigheim

Numer: 14 

Karolina Kudłacz-Gloc – polska piłkarka ręczna  grająca na pozycji prawej lub
lewej  rozgrywającej,  reprezentantka  kraju  (kapitan  drużyny  narodowej),
uczestniczka  mistrzostw  świata  oraz  mistrzostw  Europy.  Mistrzyni  Polski  i
Niemiec.

Życie prywatne

Ukończyła  psychologię  na  Uniwersytecie  w  Lipsku,  a  następnie  rozpoczęła
studia  doktoranckie.  Lubi  czytać  literaturę  współczesną  oraz  powieści
biograficzne. W czerwcu 2015 r. w Gdańsku poślubiła Jacka Gloca. W czerwcu
2017r. urodziła syna.

Cechy:

- energiczna i wytrwała. Wskazuje na to fragment: ,, W ostatnich latach był w
drużynie pewnego rodzaju spadek motywacji, pojawiały się pytania o sens. Jako
kapitanowi, słysząc takie głosy, nie pozostawało mi nic innego jak włożyć w grę
podwójną energię, pomóc dziewczynom uzyskać chęć do gry. ‘’

Jest  troskliwą  matką  oraz  żoną.  „.  Niestety,  już  dwa  tygodnie  jestem  poza
domem, więc jest mi naprawdę bardzo ciężko.’’

Jej dokonania: 

W  2004  podczas  Mistrzostw  Europy  do  lat  19,  wywalczyła  tytuł  królowej
strzelczyń  (76  bramek),  została  uznana  najlepszą  zawodniczką  turnieju  oraz
wybrano  ją  do  "siódemki"  imprezy  (na  pozycji  lewej  rozgrywającej).  W
seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutowała 30 marca 2004 w towarzyskim
spotkaniu z  Grecją.  Z drużyną narodową zagrała  na mistrzostwach świata  w



2005 (19 miejsce),  2007 (11 miejsce)  i  2013 (4 miejsce)  oraz mistrzostwach
Europy w 2006 (8 miejsce) i 2014 (11 miejsce). Zdobywając 48 goli, zajęła 2
miejsce  w  końcowej  klasyfikacji  strzelczyń  ME  2006.  Od  2015
najskuteczniejsza piłkarka ręczna w historii seniorskiej kadry Polski (na liście
wszech  czasów  wyprzedziła  zdobywczynię  694  bramek  –  Mirellę
Mierzejewską).  Kudłacz-Gloc była czołową zawodniczką drużyny na turnieju o
Puchar  Karpat  w  Rumunii,  gdzie  Polki  wygrały  z  mistrzem  świata  sprzed
czterech lat- Brazylią (29:18), Rumunią (27:21), rewanżując się za porażkę w
meczu o brązowy medal ostatniego mundialu oraz Macedonią (32:25). Wróciła
liderka  i  od  razu  przyszły  sukcesy. Kudłacz-Gloc  zdobyła  w  Rumunii  12
bramek, najwięcej w zespole. Obserwatorzy turnieju twierdzą, że to jej należał
się  tytuł  MVP  tej  imprezy,  a  nie  reprezentantce  gospodarzy,  gwieździe
kobiecego handballu Cristinie Neagu.

Wybór:

      Wybrałam akurat Karolinę Kudłacz – Gloc, ponieważ uwielbiam grać w
piłkę  ręczną  i  sprawia  mi  to  ogromną  radość.  Radość  sprawia  mi  oglądanie
strzelonych bramek przez kapitankę drużyny. Podziwiam ją z całego serca za to,
co robi. 


