
 

TALENTY NASZYCH DZIECI… 

KAROLINA RÓŻAŃSKA 

Jak to się zaczęło… 

 
Karolina zawsze przejawiała zainteresowanie sportami. Lubiła biegać razem z tatą 

gdy ten wychodził na treningi. Startowała w zawodach Biegam bo lubię lasy organizowanych 

w okolicznych Lasach Chojnowskich, czy w Biegu Konstytucji 3 Maja. Najbardziej jednak 

uwielbiała grać na podwórku w badmintona, czy to z siostrą, mamą czy ciocią, rakietka do 

badmintona była jej ulubioną zabawką. Widać było, że jest to sport w którym Karolina czuje 

się wprost doskonale. 

Pod koniec lata Karolina stwierdziła, że od nowego roku szkolnego chce 

uczęszczać na treningi badmintona. Okazało się, że w okolicy znajduje się Klub Sportowy 

„Hubertus”, który prowadzi treningi w Zalesiu Górnym. I tak od września 2015 roku Karolina 

rozpoczęła treningi w profesjonalnym klubie, w którym trenuje już trzeci rok.  

 

 

Po pierwszym roku treningów okazało się, że Karolina wyróżniała się na tle innych 

zawodników swoim zaangażowaniem i pracowitością, a w czasie gry walecznością i wielką 



determinacją. Radziła sobie tak dobrze, że trener zaproponował jej udział w turniejach 

badmintona pod nazwą Grand Prix Mazowsza. Pierwszy rok startów zaowocował sukcesami 

w postaci dwóch wygranych turniejów dziewcząt do lat 9 i zajęcia 5. miejsca w kategorii 

dziewcząt do lat 11. Dzięki wyżej wymienionym wynikom Karolina w sezonie 2016/2017 

zajęła 4. miejsce w Grand Prix Mazowsza w kategorii dziewcząt do lat 9.  

 

W obecnym sezonie Karolina wystąpiła już w 3 turniejach z cyklu Grand Prix 

Mazowsza, gdzie jeden wygrała, a w dwóch pozostałych zajęła czołowe miejsca. 

Reprezentantka Klubu Sportowego Hubertus jest uczennicą klasy IV d Szkoły Podstawowej 

w Uwielinach. Karolina jest jeszcze juniorem młodszym, ale nie boi się rywalizacji ze 



starszymi. Należy do zawodników o dużej odporności psychicznej i na pewno będzie dalej 

rozwijała się poprzez starty w zawodach sportowych. Karolina ma wielkie serce do badmintona 

i dzięki swojej determinacji z całą pewnością nie spocznie na laurach, tylko będzie dążyła do 

zdobycia jak najlepszych wyników w tej dyscyplinie sportowej.  

 


