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JOANNA MEŁNICKA
Joanna Mełnicka

Sportem, a dokładnie piłką nożną interesowałam się od najmłodszych lat. Najpierw jako młoda dziewczyna kopałam piłkę
razem z bratem i jego kolegami na podwórku. Teraz spełniło się moje marzenie o graniu w zespole. W drużynie gram od
połowy 2016 r. na pozycji bramkarza. Obecnie jestem najstarszą zawodniczką, ale tylko wiekiem, bo nie ważne ile się ma lat,
ważne jest na ile się człowiek czuje, a ja czuję się bardzo młodo.
Brałam udział w pierwszym turnieju w Olsztynie, następnie w VIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce
Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Od czasu kiedy w drużynie pojawiły się młodsze i sprawniejsze dziewczyny mój
udział w drużynie ograniczył się do turniejów pokazowych i sparingów takich jak Turniej Piłki Halowej "Konwojówka 2017" w
Grodzisku Wlkp. czy XIX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2017, a także wrześniowy sparing z Polonią Poznań.
Moją drugą sportową pasją, którą się interesuję od dzieciństwa są wyścigi Formuły1. Podobnie, jak do piłki nożnej, miłością
do tego sportu zaraził mnie brat. Moim idolem w F1 był i zwsze będzie nieżyjący Ayrton Senna, a obecnie kibicuję Lewis’owi
Hamiltonowi. W wolnym czasie uwielbiam z moim dorosłym już synem oglądać mecze Lecha Poznań oraz wyścigi F1.
Od roku 2016 zaczełam także biegać. Obecnie biegam ok. 2 razy w tygodniu na 5 km.
W czerwcu tego roku po raz pierwszy wziełam udział w biegu na 5 km na Poznańskiej Malcie tzw. 4 Bieg Czekoladowy Smak
Lata, następnym biegiem był sierpniowy bieg tzw. Botaniczna Piątka Edycja Letnia, który odbywał się w Ogrodzie
Botanicznym UAM w Poznaniu. Ostatnim biegiem był październikowy Bieg Kobiet w Poznaniu na Cytadeli, którego celem było
zwrócenie uwagi kobietom na proﬁlaktykę antynowotworową i zdrowie kobiet. W tym roku zamierzam wziąć udział w biegu
Botaniczna Piątka Edycja Jesienna i IV Charytatywnym Biegu Mikołajkowym Poznań 2017. Ponadto uwielbiam tańczyć.
Jestem osobą zorganizowaną, zdyscyplinowaną, zwariowaną nie lubiącą nudy i nudnych ludzi. Lubię różnorodność dlatego
trudno mnie zaszuﬂadkować do jakiejś grupy. Kocham muzykę latynoską, dance, pop, wieczorami z kolei lubię posłuchać
muzyki ﬁlmowej lub elektronicznej. Jeżeli książka lub ﬁlm to koniecznie fantastyka, kryminał, thriller, ale od czasu do czasu
nie odmówię sobie romansu lub powieści przygodowej. Lubię tańczyć, a także zwiedzać i poznawać kulturę różnych krajów.
Moim największym marzeniem jest zobaczyć wschód słońca w Cappadocji w Turcji widziany z lotu balonem.
Praca w służbach mundurowych daje mi dużą satysfakcję, to spełnienie marzeń z dzieciństwa i kontynuowanie tradycji
rodzinnej. Sport jest dopełnieniem tego wszystkiego. Dodaje mi energii i sprawia, że wciąż czuję się młodo. To z kolei
sprawia, że mogę czerpać z życia wszystko co najpiękniejsze!
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