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………………………………….. 
   
Żeglarstwo (klasa Mistral i  RS:X) 
Klub sportowy: YKP Warszawa  
Wzrost :          cm 
Masa ciała:       kg   
Trener klubowy - 
Trenerzy kadry - 
Kontakt :  ………według  uznania  Gwiazdy  ……………………. 
 
Startowałam na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w …….. roku   
w klasie Mistral i zajęłam …….. miejsce.  
Cztery lata później w Pekinie ………… w klasie RS:X byłam ….  
Na swoich trzecich igrzyskach olimpijskich w Londynie, startując w 
w klasie RS:X wywalczyłam upragniony medal olimpijski - brązowy. 
Czterokrotnie byłam mistrzynią świata w kategorii juniorek 
oraz  młodzieżowej. Zdobyłam trzy medale mistrzostw świata 
seniorów: złoty w ……..roku oraz dwa srebrne w latach …….. i ……. . 
 
Moje motto sportowe: 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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   W piątek 22.04.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3  im. 
Mikołaja Kopernika w Jelenie Górze odbyło się spotkanie Mai Włoszczowskiej, srebrnej medalistki IO 2008, 
mistrzyni świata 2010 oraz wielokrotnej medalistki mistrzostw świata i Europy w kolarstwie górskim. Spotkanie 
zainaugurowało cykl spotkań wybitnych kolarzy z młodzieżą uczącą się w ramach programu Selfie z Gwiazdą.  
Program ten to propozycja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach upowszechniania sportu wśród 
najmłodszych. Poprzez spotkania ze sportowcami, którzy odnieśli sukcesy w swojej karierze kolarskiej, dzieci i 
młodzież zachęcana jest do czynnego spędzania czasu wolnego, a także do spróbowania swych sił w rywalizacji 
sportowej na najwyższym szczeblu, dzięki czemu przybędzie nam sukcesów na arenie międzynarodowej. 
W spotkaniu wzięło udział ok. 70 dzieci z klas IV-VI, w tym 2 klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym i dzieci z 
UKS Kolarstwa Górskiego w Jeleniej Górze. Mistrzyni kolarstwa górskiego przygotowała prezentację dotyczącą jej 
zmagań jako sportowca. Udzieliła też wielu odpowiedzi na pytania uczniów i rozdała autografy wszystkim 
uczestnikom spotkania 
A poniżej wrażenia bohaterki spotkania: 
„A mówią, że dzieciaki są niegrzeczne, nie chcą się ruszać i tylko siedzą przed komputerem. Młodzież, którą 
spotkałam w Szkole Podstawowej nr 3 w Jeleniej Górze w ramach cyklu spotkań Ministerstwa Sportu „selfie z 
gwiazdą” zdecydowanie odczarowuje ten przykry wizerunek. Dzieciaki grzeczne, aktywne, pełne zapału! Jak miło 
być dla nich inspiracją :). Pogadaliśmy o rowerach, podróżach, nauce i o tym, że warto mieć marzenia.” 
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