
KAROLINA ŁOZOWSKA 

Karolina była uczennicą  klasy III B o profilu sportowym. Jest osobą bardzo otwartą, 

życzliwą i koleżeńską. Zawsze jest uśmiechnięta.  Jej pasja to sport, a w szczególności lekka 

atletyka.  

Dzięki ciężkiej  pracy, obowiązkowości i sumienności  pięła się po szczeblach kariery, bijąc 

swoje kolejne rekordy życiowe, aby zostać docenioną w 2015 roku powołaniem do kadry 

narodowej juniorów w lekkiej atletyce. 

Już od początku zaczęła osiągać znaczące sukcesy: 
 w 2015 r. została halową wicemistrzynią Polski juniorek młodszych w biegu na 200 

m, a także wywalczyła srebro podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Lekkiejatletyce  podczas w biegu na 400 m.  

 w 2016 r. została halową mistrzynią Polski juniorek młodszych w biegu na 400 m, a 
także wicemistrzynią kraju seniorek w sztafecie 4 × 400 m. Zdobyła również dwa 
srebrne medale podczas mistrzostw Europy juniorów młodszych w Tbilisi: w biegu 
na 400 m oraz sztafecie szwedzkiej oraz złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży we Wrocławiu. 

 w 2017 r. została młodzieżową wicemistrzynią Polski w biegu na 400 m oraz sztafecie 
4 × 400 m. Reprezentowała również nasz kraj w sztafecie 4 × 400 metrów na 
mistrzostwach Europy do lat 20 we włoskim Grosseto zajmując IV miejsce.  

 w 2018 r. została mistrzynią Polski na Halowych Mistrzostwach Polski juniorów  w 
Toruniu w biegu na 400 m. Została też mistrzynią Polski juniorek w biegu na tym 
samym dystansie we Włocławku i po raz kolejny wicemistrzynią kraju  seniorek w 
sztafecie 4 × 400 m w Suwałkach. Reprezentowała też Polskę podczas Mistrzostw 
Świata w Finlandii w sztafecie 4 × 400 metrów. 

 

2017 roku otrzymała nagrodę w kategorii NADZIEJA  OLIMPIJSKA, a 5 lipca tego samego 

roku znalazła się w trójce sportowców wyróżnionych przez  Marszałka województwa 

podlaskiego. 

Przez cały czas nauki w IV LO również wspierała, w miarę możliwości, kadrę 

lekkoatletyczną naszej szkoły.  

Karolina nigdy nie narzekała na brak czasu. Pomimo wielu zajęć nigdy nie 

zaniedbywała nauki, nawet przebywając na zgrupowaniu na Teneryfie skrupulatnie 

rozwiązywała wszystkie arkusze maturalne z matematyki zamieszczane przez nauczyciela  na 

platformie e-learningowej.   
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