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    Najwybitniejsza polska tenisistka  
 

Urodziła się w Krakowie 6 marca 1989 r. Pierwsze lata życia spędziła w Niemczech, gdzie jej 

ojciec był trenerem w klubie Grun - Gold Gronau. Do Polski wróciła w 1995 r. Pochodzi z 

rodziny sportowej - jej dziadek Władysław był hokeistą i trenerem Cracovii, ojciec - Robert 

był tenisistą KS Nadwiślan Kraków, natomiast siostra Urszula poszła w jej ślady.  

Agnieszka ukończyła gimnazjum i liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a w 2009 r. podjęła studia na Akademii 

Wychowania Fizycznego na kierunku turystyka i rekreacja. 

Kariera sportowa była wynikiem ciężkiej pracy od dziecka. W wieku 6 lat wygrała w 

Niemczech pierwszy turniej dziecięcy. Kolejne lata to regularne treningi pod okiem ojca i 

wyjazdy na większe zawody. 

23 kwietnia 2005 r. uzyskała status profesjonalny. W tym samym roku wygrała turniej 

kategorii ITP PKO BP Ursynów Cup w Warszawie, wielkoszlemowy juniorski Wimbledon 

2005 r. (w finale pokonała Tamirę Peszek), razem z siostrą wygrały dwa turnieje deblowe ITF 

w Gdyni i Kędzierzynie Koźlu. 

W październiku tego samego roku wraz z siostrą i Maksymilią Wandel znalazła się w 

reprezentacji kraju w finale Fed Cup 9 (juniorska wersja Pucharu Federacji). 

W 2006 r. wygrała turniej juniorek French Open 2006, została wtedy pierwszą Polką liderką 

rankingu ITF Juniors, grając tam w kategorii do 18 lat. 

Po wygranej w juniorskim Wimbledonie Radwańska dostała "dziką kartę" na turniej główny 

Wimbledon 2006 i dotarła w nim do 1/8 finału. 

6 lat później na Wimbledonie dotarła do finału wielkoszlemowego w singlu oraz w deblu do 

półfinału turnieju Australian Open 2010 jako druga w historii Polka. 

W 2015 r. otrzymał a razem z Jerzym Janowiczem prestiżowy Puchar Hopmana. 

Agnieszka Radwańska uplasowała się w pierwszej 10 najlepszych światowych tenisistów. 

W 2013 r. otrzymała Krzyż Zasługi , a w 2018 roku nadano Agnieszce Radwańskiej Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. 

Uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. (gra pojedyncza kobiet, gra 

podwójna kobiet z Marią Domachowską), w Igrzyskach Olimpijskich w 2012 r. (gra 

pojedyncza, gra podwójna kobiet z Ursulą Radwańską, gra mieszana z Marcinem 

Matkowskim) oraz Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro w 2016 r. (gra pojedyncza, gra 

mieszana z Łukaszem Kubotem). 



 


