
 FRYZJEKA W BOKSERSKICH RĘKAWICACH 

Karolina Woźna kl. IB ZSZ 

Okazuje się, że nasza uczennica dokonuje ostrych cięć nie tylko w salonie fryzjerskim.  

Po praktykach odkłada nożyczki, a na dłonie wsuwa rękawice bokserskie… 

Moja kariera amatorska zaczęła sie 4 stycznia 2012 r. Od dawna interesowałam się boksem, 

lecz nie miałam odwagi pójść na jakąkolwiek salę treningową. Któregoś dnia koleżanka 

zaproponowała mi, żebyśmy poszły zobaczyć trening do klubu Sportowego KS Prosna. Zabrałam ze 

sobą strój do ćwiczeń i ku mojemu zdziwieniu trener poprosił, abym się przebrała i pokazała swoje 

możliwości. Obecnie trenuje 3 razy w tygodniu, a przed ważnymi walkami są to całe tygodnie ciężkiej 

pracy.  

Początkowo strachu było, co niemiara, zwłaszcza jak patrzy na ciebie ok. 30 mężczyzn .  

Po pierwszej walce trener Konrad Parat i Waldemar Pawlak stwierdzili, że jest we mnie wielki 

potencjał i zawzięcie do walki, które mogą doprowadzić mnie do wielkich osiągnięć. Umówiliśmy się 

na regularne treningi wraz z grupą. Pierwsze  treningi na ringu odbywały się z moja koleżanka Nikolą. 

Niestety w krótkim czasie zrezygnowała, a ja skazana byłam już tylko na samych mężczyzn. Można by 

stwierdzić, że byłam ich „księżniczką”, którą bardzo wspierali i motywowali do dalszych działań. 

Jednak na ringu ściągali mi koronę, dawali w zamian rękawice bokserskie i dostawałam od nich niezły 

wycisk. Ich słowa… „dawaj Gwiazda” to Twój czas! - działają na mnie jak czerwona płachta na byka. W 

takich momentach znikają troski dnia codziennego, a w ciało wstępuje magiczna energia. Na ten czas 

jestem jedyną dziewczyną trenująca w mojej grupie. Z tego względu serdecznie namawiam wszystkie 

„twardzielki” do pokazania swoich możliwości na ringu, a zarazem do rozwijania swoich talentów. 

Sprawność fizyczna i znajomość podstawowych technik danej sztuki walki, wzmocnią Twoje poczucie 

wartości i bezpieczeństwa. W myśl mojego motta życiowego kieruję do Was słowa: abyście nigdy się 

nie poddawali, tylko podejmowali wyzwania. Tak samo na ringu jak  

i w życiu po każdym upadku należy się podnieść. Upadek zawsze traktuje jako większą motywacje do 

pracy, aby zmierzyć się po raz kolejny z przeciwnikiem. Zatem siła jest w nas samych, a jak pokochasz 

to co robisz odniesiesz wielkie sukcesy.  

 

Co poza boksem? 

 

Poza tym jestem normalną wrażliwą kobietą, która lubi chodzić w sukienkach i dobrze wyglądać. 

Bardzo lubię opiekować się małymi dziećmi i spędzać czas z przyjaciółkami, wykorzystując podczas 

tych spotkań moje zainteresowania związane z fryzjerstwem. Marzy mi się jakaś wystrzałowa fryzura 

na moją walkę życia. Z moich obserwacji wynika, iż każdej bokserce przydałby się indywidualny 

fryzjer-stylista, gdyż są one mało kobiece. Zatem do pracy rodacy -  fryzjerki potrzebne od zaraz! 

Jeśli chciałabyś/chciałbyś osobiście ze mną porozmawiać i dowiedzieć się czegoś więcej o boksie, 

serdecznie zapraszam, bywam w szkole często 

Zamierzam również niedługo pokazać Wam jak wygląda trening i przykładowa walka. Informacje  

we właściwym czasie ukażą się na stronie internetowej szkoły. 

Pozdrawiam Was serdecznie i liczę na współpracę! 

Do zobaczenia 

Karolina Woźna 



 

 

 

















 


