
                                   ,, Mój sportowy idol ’’

               Joanna Mazur to trzydziestoletnia, średniego wzrostu kobieta, która
uznawana jest za najlepszego sportowca niepełnosprawnego w Polsce. Joanna
ma  piękny,  brązowy  kolor  oczu,  ale  jest  niewidoma.  Mimo  tego,  jest
lekkoatletką W bieganiu asekuruje ją Michał Stawicki. 
  Moja idolka to osoba odważna i ufna. Bardzo ufa swojemu przewodnikowi
i  zarazem trenerowi. Wytrwała, ponieważ dąży do celu mimo swojej choroby.
Nie poddała się wiedząc, że jest niewidomą osobą i będzie jej trudno. Jest miła
i wrażliwa. 
    W 2016 roku na mistrzostwach Europy w Grosotto zdobyła brąz na dystansie
100 metrów i złoto na dystansie 200 metrów. Cztery medale zdobyła w 2018
roku w Berlinie: brąz na dystansie 100 metrów, srebro na dystansie 200 metrów
i  złoto  na  dystansie  400  i  1500  metrów.  Joanna  Mazur  wzięła  udział  w
Igrzyskach Paraolimpijskich 2016 rozgrywanych w Rio de Janeiro. W biegu na
200 metrów biegła w piątej grupie eliminacyjnej,  w której  otrzymała trzecie
miejsce. W drugim półfinale zajęła ostatnie miejsce. W biegu na 400 metrów w
kwalifikacjach dostała trzecie miejsce w drugiej grupie, niestety to nie dało jej
awansu do dalszej fazy rywalizacji. W 2017 roku sięgnęła po trzy medale na
mistrzostwach świata: złoto na 1500 metrów, srebro na 800 metrów oraz brąz
na  400  metrów.  Na  wszystkich  zawodach  zakłada  na  oczy  czarną  opaskę.
Zakładają  ją  wszyscy  uczestnicy,  aby  szanse  były  wyrównane,  ponieważ
startują sportowcy niewidomi i osoby niedowidzące.              
  Joannę  Mazur  poznałam  w  tanecznym  programie,  który  lubię  oglądać.
Tańczyła  pięknie.  Została  zwyciężczynią  tego  programu.  Ciężko  było  nie
wzruszyć się,  patrząc jak niewidoma osoba  tak cudownie i  z  gracją potrafi
tańczyć.
Dzięki temu, że jest sportowcem, pokazuje innym niepełnosprawnym osobom,
że mimo tego, że nie są do końca zdrowi, mogą podążać za swoimi marzeniami.
Mój idol może być dobrym przykładem dla wielu ludzi, jest wart naśladowania.
Joanna  Mazur  jest  fascynująca  i  godna  podziwu.   Jest  nie  tylko  cudownym
sportowcem, ale również bardzo dobrym człowiekiem.  


