
Aleksandra Bielińska kl. VI

Mój sportowy idol:

J U S T Y N A  K O W A L C Z Y K

Sama o sobie:

„Najpierw  chciałam  być,  jak  tata,
inżynierem.  W  szkole  uznałam,  że
skoro  lubię  historię  i  jestem
wygadana,  to  zostanę  prawnikiem.
Kiedyś siedziałam i oglądałam z tatą

biegi  narciarskie  podczas  igrzysk  olimpijskich.  Zaczął  opowiadać,
jaka  to  trudna  i  wymagająca  wyrzeczeń  dyscyplina  sportu.  Ale  ja
stwierdziłam, że ohydna. Miałam wtedy 11 lat.”

Życie prywatne

Justyna  Maria  Kowalczyk  przyszła  na  świat   19  stycznia  1983  roku  w
Limanowej. Zdobyła wykształcenie najpierw podstawowe, później średnie, aby
ostatecznie zostać absolwentką AWF Katowice. 

Ma trójkę starszego rodzeństwa. Siostra Ilona Batko jest lekarzem, druga siostra,
Wioletta Kowalczyk to polonistka, a jej brat Tomasz Kowalczyk jest lekarzem
kardiologiem.

Osiągnięcia sportowe

To  dwukrotna  mistrzyni  olimpijska,  dwukrotna  mistrzyni  świata,
pięciokrotna medalistka olimpijska, ośmiokrotna medalistka mistrzostw świata,
czterokrotna  zdobywczyni  Pucharu  Świata,  czterokrotna  zwyciężczyni
prestiżowego Tour  de  Ski.  Trzecia,  po Irenie  Szewińskiej i Otylii
Jędrzejczak Polka,  która  zdobyła  trzy  medale  podczas  jednych  igrzysk
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olimpijskich. Jest także pierwszą i jak do tej pory jedyną kobietą, która zdobyła
olimpijskie mistrzostwo dla Polski na zimowych igrzyskach. W dniu 21 marca
2010 roku stała się pierwszą biegaczką narciarską, która przekroczyła próg 2000
punktów w sezonie Pucharu Świata.

  Mistrzyni, wicemistrzyni i brązowa medalistka olimpijska z 
Vancouver, mistrzyni olimpijska z Soczi oraz brązowa medalistka olimpijska z 
Turynu, podwójna mistrzyni świata i brązowa medalistka mistrzostw Świata w 
Libercu (2009), podwójna wicemistrzyni świata i brązowa 
medalistka mistrzostw świata z Oslo (2011), wicemistrzyni świata mistrzostw 
świata z Val di Fiemme (2013), brązowa medalistka mistrzostw świata z 
Falun (2015), czterokrotna zdobywczyni Pucharu 
Świata (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013) i czterokrotna 
zwyciężczyni Tour de Ski (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013), 
wicemistrzyni świata juniorów, dwukrotna młodzieżowa mistrzyni świata.

W  wieku  18  lat,  czyli  19  grudnia  2001  zdobyła  pierwsze  pucharowe
punkty w Asiago.  Mimo ,że zajęła   wówczas  odległe  30 miejsce  w sprincie
stylem klasycznym,  to  jednak  uwidocznił  się  potencjał  polskiej  sportsmenki.
Musiało wtedy upłynąć jeszcze kilka lat, by mogła dostąpić laurów podium.

 Stało się to 7 stycznia 2006. W biegu na 10 km stylem klasycznym  zajęła 3
miejsce w Pucharze Świata. Natomiast absolutny przełom nadszedł rok później
–  pierwsze  pucharowe  zwycięstwo,  również  stylem  klasycznym  na  10  km.
Chcąc zreasumować wszystkie dokonania Justyny Kowalczyk, należy wziąć pod
uwagę wszystkie zawody, bowiem zwyciężyła w 50 zawodach, stając na podium
104 razy w Pucharze Świata. 

Zdobyła to jako praktyk, ale  nie wolno zapominać, iż Justyna Kowalczyk jest
kształconym w tym kierunku teoretykiem, ponieważ ma oprócz magisterium  z
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wychowania fizycznego również doktorat. Przedmiotem intensywnego studium
Kowalczyk została  „Struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek
narciarskich na tle ewolucji techniki biegu oraz zróżnicowanych poziomów
sportowych”.

 Justyna  jest  ośmiokrotną  medalistką  mistrzostw  świata,  dwukrotną
mistrzynią  olimpijską,  pięciokrotną  medalistką  olimpijską,  dwukrotną
mistrzynią  świata.  Justyna  Kowalczyk  czterokrotnie  zdobyła  Puchar  Świata,
czterokrotnie zwyciężała w prestiżowym Tour de Ski. Wyczynem niezwykłym
było to, iż zdobyła trzy medale podczas jednych igrzysk olimpijskich. 21 marca
2010 została pierwszą biegaczką narciarską, która zdołała przekroczyć przyjęty
próg  2000  punktów  w  sezonie  Pucharu  Świata.  Jakkolwiek  pod  względem
medalowych  zdobyczy  ustępuje  w  historii  tylko  Irenie  Szewińskiej,  to  z
pewnością  w  kategorii  sportowca  najbardziej  utytułowanego  pod  względem
medalowym igrzysk letnich i zimowych Justyna Kowalczyk zwycięża. 

Niewątpliwie sprawia kibicom niezmierną radość, w końcu dobrze ogląda
się  reprezentantów Polski,  którzy  w przeciwieństwie  do  piłkarzy  zwyciężają
sukcesywnie,  niemal  jak  gdyby  nakreślony  w  szatni  plan  należał  do  celów
oczywistych  i  w  zasięgu  zawodnika.  W  tym przypadku  Justyna  Kowalczyk
spisywała się niemal jak szwajcarski zegarek. Kibice mogli spokojnie zasiąść w
fotelach  przed  telewizorami,  pewni,  że  mowa  o  niekwestionowanej  liderce,
która stoczy bój z najlepszymi tej dyscypliny. 

Ciekawostki o Justynie Kowalczyk 

 Justyna  Kowalczyk  przyznała  się,  że  lekturą,  która  miała   na  nią
największy wpływ, była książka pt. „Mały Książę”.

 Została uhonorowana tytułem honorowej obywatelki Katowic.

 „Anna Karenina”, „Idiota” lub „Nędznicy” oraz wiele innych rosyjskich
oraz  francuskich  pozycji  książkowych  zostało  pasją  Kowalczyk  w
dziedzinie kultury czasu wolnego

 W  jednym  z  wywiadów  powiedziała  o  swej  kulinarnej  pasji,  czyli
naleśnikach  czekoladowych.  Natomiast  wiadomo  również,  że  dieta
Mistrzyni jest układana przez poważnych i profesjonalnych dietetyków,
którzy uwzględniają każdy aspekt predyspozycji jej organizmu. 

 Tytuł pracy doktorskiej Justyny Kowalczyk brzmi: „Struktura i wielkość
obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji stosowanej
techniki biegu.” 
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Cytaty Justyny Kowalczyk

 „Adam  na  pewno,  jako  świetny  sportowiec,  przetarł  nam  wszystkim  tory.
Pokazał,  że  można  wygrywać  i  przez  to  ja  też  chciałam wygrywać.  Dzięki
Adam!” 

„Jeżeli  taktycznie biegnę dobrze i nie tracę energii,  to potrafię tak odjeżdżać
rywalkom. Nieraz już to pokazałam. Podobnie było na igrzyskach w Turynie.
Też odjechałam rywalkom, ale byłam zbyt młodziutka i głupiutka, żeby wygrać.
Teraz już zrobiłam wszystko tak, jak powinnam.”

 „Nie  zdają  sobie  państwo  sprawy,  ile  pracy  trzeba  włożyć  w  to,  żeby
wyprzedzić o 2 cm Bjoergen, żeby wyprzedzić o pół stopy Steirę. Ile trener musi
znieść moich humorów, podczas przygotowań i zawodów. Bardzo im wszystkim
dziękuję.” 

„Przed biegiem podeszły do mnie Włoszki i powiedziały: „Justyna, chcemy żyć.
Nie leć za szybko od początku”. Im się wydaje, że dla mnie bez różnicy lecieć
30, 60 czy 80 km.” „W erze astmatyków srebro jest złotem.” 

Książka o Justynie Kowalczyk

 „Złota  Justyna.  Prawdziwa  historia  królowej  nart”  jest  książką  Kamili
Wolnickiej, która przybliża czytelnikom wizerunek Justyny Kowalczyk.

Odznaczenia państwowe

 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 23 marca 2009 roku;

 Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 23 marca 
2010 roku[11]

Nagrody i wyróżnienia 
 Sportsmenka dwudziestolecia (1994–2014) w plebiscycie Polskiego 
Stowarzyszenia Sportu Kobiet oraz dziennikarzy sportowych

 Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOL im. Piotra Nurowskiego w 
kategorii Zawodnik Roku (2014) 

 Nagroda na najlepszego sportowca w corocznym plebiscycie Przeglądu 
Sportowego i TVP (2009, 2010, 2011, 2012 i 2013). Jako jedyny sportowiec 
wygrała plebiscyt 5 razy z rzędu (stan na styczeń 2014) 

 Wiktor w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec 
(2009], 2010, 2011, 2012)

 Kobieta Roku 2011 – plebiscyt „Twój Styl” 
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 Człowiek Roku Wprost (2010) 

 Statuetka Viva! Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejsza Polka

 Honorowa Obywatelka Miasta Katowice

 Honorowy Ambasador Ziem Górskich w plebiscycie Koalicji Marek Ziem
Górskich na Osobowość Ziem Górskich (2009) 

Dlaczego Justyna Kowalczyk jest moim idolem?

Justyna – wielka sportsmenka,  ale również wykształcona osoba i  pełna
uroku  osobistego  kobieta  -  jest  moją  idolką.  Po   pierwszych  sukcesach
sportowych  w  2005  roku  została zdyskwalifikowana po  wykryciu  w  jej
organizmie niedozwolonej substancji, która pochodziła z leku, czego Justyna nie
była świadoma. Do zawodów wróciła po pół roku. Nie załamało jej to, nadal
trenowała, aby udowodnić, że jest warta tych zwycięstw. Podziwiam ją za jej
wielką  pracę  i  trud,  jaki  włożyła,  aby  osiągnąć  swój  sukces.  Kilka  razy
oglądałam jej  treningi.  Niektórzy nie zdają  sobie  sprawy, jak wielki  wysiłek
trzeba włożyć, aby wyprzedzić rywalkę „choć o 2 cm”, które dają zwycięstwo.
Nie skupiła się ona tylko na stronie praktycznej, zdobywała również wiedzę i
wykształcenie, aby doskonalić swój sport. 

Jest ona zawsze uśmiechniętą, pozytywną osobą, dlatego została również
doceniona w plebiscytach niezwiązanych ze sportem. Myślę, że jest postacią,
którą warto naśladować.

 Źródła https://pl.wikipedia.org/wiki/Justyna_Kowalczyk 
https://biografia24.pl/justyna-kowalczyk/ 
https://www.przegladsportowy.pl/sporty-zimowe/biegi-narciarskie/justyna-
kowalczyk-biografia/w06dlhx
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http://mowimyjak.se.pl/newsy/sport/biografia-justyny-kowalczyk-jakie-znane-i-
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