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Biathlonista, Wielokrotna Mistrzyni Polski, Olimpijska z Igrzysk w 
Turynie w 2006 r. 

 
 

Urodziła się 15 września 1979 r. w Czernichowie pod Krakowem. Początkowo uprawiała 
biathlon letni, ale po rozpoczęciu nauki w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, 
rozpoczęła treningi pod okiem Eugeniusza Gnieckiego w Wojskowym Klubie Sportowym. 
Zaledwie po 6 tygodniowym szkoleniu, wystartowała w Mistrzostwach Polski Juniorek i zajęła 
3 miejsce.  

 
W 1997 r. wraz z innymi zawodniczkami zdobyła brązowy medal w sztafecie kobiet w 
Krakowie w biathlonie letnim, a rok później na Słowacji w biegu na dochodzenie.  

 
 Trenując pod kierunkiem Adama Jakieły w 1999 r. Magdalena Grzywa starowała w 

Mistrzostwach Świata Juniorek zdobywając dwa brązowe medale w sztafecie 3x7,5 km i w 
biegu na 7,5 km. W latach 1998-99 r. zdobyła trzy złote medale i jeden srebrny w  
Od 1998 r. startując jako seniorka wywalczyła łącznie 12 tytułów Mistrzyni Polski (1998 r. -

sztafeta 3 x 7,5 km, bieg drużynowy; 2000 r.  10 km na dochodzenie, 15 km, sztafeta 4 x 7,5 

km; 2002 r. 7,5 km i 15 km; 2003 r. 7,5 km i 10 km; 2004r.  sztafeta 4x6 km) oraz 3 tytuły 

wicemistrzyni oraz 5 krotnie została Mistrzynią Polski w biathlonie letnim.  

Startując w Mistrzostwach Europy  największy sukces zdobyła w 2000 r. zdobywając złoty 

medal w biegu na dochodzenie i srebrny w biegu na 7,5 km.  

W 2006 r. zakwalifikowała się do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Turynie. W 

biegu indywidualnym na 15 km zajęła 71 miejsce, w biegu sztafetowym 4x6km wraz z 

Krystyną Pałką, Magdaleną Gwizdoń oraz z Katarzyną Ponikwią, zajęła 7 miejsce. 

W latach 1998-2002 Magdalena Grzywa studiowała wychowanie fizyczne na krakowskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego.  W kolejnych latach ukończyła AWF Katowice i studia 

podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi na Uniwersytecie 

Jagiellońskim.  Magdalena Grzywa komentuje zawody sportowe w TVP, TVN, Eurosport.  

Utytułowana w 2000 r. Miss Sportu spośród wszystkich polskich zawodniczek.  



 

 

 


