
 

 

AGNIESZKA JANOSZ - 

BOHATERKA NINIEJSZEGO WYDANIA - 

WSPOMINA LATA SZKOLNE,  

OPOWIADA O SWOICH PRZEŻYCIACH,  

PRZEMYŚLENIACH, DOŚWIADCZENIACH… 

 
● UCZĘSZCZAŁA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1    
W ŻYWCU W LATACH 1986 - 1994. 

● BYŁA WYBITNĄ PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO. 

 

OSIĄGNĘŁA SUKCES JAKO: 

EKONOMISTKA 

INSTRUKTORKA FITNESS 

BUSINESSWOMAN 

INSTRUKTORKA REKREACJI RUCHOWEJ - PŁYWANIE 

INSTRUKTORKA DYSCYPLINY SPORTOWEJ - PIŁKA 
SIATKOWA 

BIBLIOTEKOZNAWCZYNI 

NAUCZYCIELKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

PERFEKCYJNA MAMA 

 Ania             Hojdys                                               

Szkoła 

Podstawowa nr I 

w Żywcu 

Numer 5 

maj 2014 

Rok szkolny 2013/2014 

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny 

 

Kółko Dziennikarskie: 

Anna Marcak 

Roksana Sypta 

Wiktoria Stachniak 

Krzysztof Lejbik 

Błażej Bąk 

Mateusz Tlałka 

Remigiusz Gach 

Mateusz Gach 

Karolina Bielak 

 

Redaktorzy Naczelni:  

Jacek Borak 

Anna Hojdys 

 

 

Opiekunka: 

Ewa Skolarz 

 



Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska 

Polskiego w Żywcu. 

 Swoją przygodę z tutejszą szkołą roz-

poczęłam, mając 7 lat, w 1986 roku, w klasie 

Ia, której wychowawcą była pani Barbara Tro-

jak. Następnie naszą klasę przejęła pani Barba-

ra Mieszczak – nauczycielka fizyki. Wtedy 

system edukacyjny szkoły podstawowej trwał 8 

lat. 

 To dzięki mojej pani wychowawczyni 

stałam się dziewczyną odważną, pewną sie-

bie  i odpowiedzialną.   

 W roku 1993 zostałam wybrana na 

przewodniczącą klasy VII a, co wzmocniło mój 

charakter. W 1994 roku nadal sprawowałam 

funkcję przewodniczącej klasy, a ku memu 

zdumieniu zostałam wybrana na przewodni-

czącą samorządu uczniowskiego. Było to dla 

mnie bardzo szczytne zadanie. Reprezentowa-

łam uczniów podczas akademii, zgłaszając pani 

dyrektor gotowość klas do udziału w każdej 

ważnej uroczystości. Organizowałam dyskoteki 

szkolne, sklepik z przekąskami, byłam inicja-

torką rożnych akcji i pomysłów. Jako przewod-

nicząca szkolnej społeczności nauczyłam się 

przede wszystkim podstawowych zasad de-

mokracji, trudnej sztuki dialogu i negocja-

cji, współpracy z zespołem oraz odpowie-

dzialności za podejmowane decyzje. Sprawo-

wanie funkcji przewodniczącej wyzwoliło we 

mnie nowe pokłady energii, ale uświadomiło 

mi również, jak trudno jest sprostać wszystkim 

pokładanym w nas nadziejom i oczekiwaniom. 

To była bardzo cenna lekcja życia.  

 Uświadomiłam sobie, że właśnie w 

szkole podstawowej odkryłam swoje zainte-

resowania,  a pani Bogusława Choczyńska, nau-

czyciel wychowania fizycznego, moje uzdolnie-

nia. Pod jej czujnym okiem rozwijałam swoją 

sprawność fizyczną oraz potrzebę współzawodnic-

twa w grupie. Już w klasie IV świadomie odczu-

wałam chęć “dbania o swoje zdrowie”. Brałam 

udział w wielu zawodach sportowych, zawsze z 

radością reprezentując szkołę. Mój rozwój zarów-

no fizyczny jak   i psychiczny postępował pomyśl-

nie. Odnalazłam swój styl życia. 

  Najbardziej w mojej pamięci utkwił ko-

mers klas ósmych, zorganizowany na zakończenie 

edukacji w szkole podstawowej w czerwcu 1994 

roku.   Pamiętam ogromne emocje, łzy, żal rozsta-

nia i świadomość, że to nasza ostatnia zabawa      

w murach SP 1. Osiem wspólnie spędzonych lat 

zawsze zostawia ślady w psychice młodego czło-

wieka.  

 To w szkole podstawowej spotykamy swo-

ich pierwszych nauczycieli – mistrzów, to tutaj na-

wiązują się pierwsze przyjaźnie, tu spotyka nas 

radość pierwszych sukcesów, ale też gorycz roz-

czarowań i porażek, tu uczymy się, jak sobie radzić 

w grupie, tu kształtuje się nasza osobowość. Osiem 

wspólnych lat na zawsze wyrytych w pamięci i ko-

mers na pożegnanie. Pożegnanie, bo przecież każ-

dy z nas, uczniów klas ósmych, wybierał własną, 

dalszą drogę edukacji.   

Ukończyłam technikum ekonomiczne, na-

stępnie obroniłam pracę magisterską z rachunko-

wości oraz zdobyłam przygotowanie pedagogicz - 
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ne, gdyż ciągle w mojej głowie 

drzemało ukryte  pragnienie, aby  

zostać  nauczycielem.  Przez  cały  

okres  nauki  podnosiłam  poziom 

swojej sprawności, biorąc udział w 

licznych konwencjach fitness z za-

kresu muzycznych form ruchowych: 

aerobik, step, pilates, joga. Zostałam 

instruktorem. W 2003r. otworzyłam 

działalność gospodarczą „Fitness…”, 

prowadząc zajęcia ruchowe, siłownię 

i squash. W 2005 roku ukończyłam 

podyplomowe studia na Akademii 

Wychowania Fizycznego w Katowicach      o 

specjalności: wychowanie fizyczne. Nareszcie 

uzyskałam pełne kwalifikacje, aby uczyć wycho-

wania fizycznego    i rozpoczęłam swoją wyma-

rzoną pracę w szkole. 

 W 2008 roku na świat przyszła moja cór-

ka Maja. Rozpoczął się kolejny, nowy etap moje-

go życia. Czas radości, spełnienia, wspaniałej 

miłości. Każdą chwilę poza pracą wypełniałam 

na zabawach i czytaniu książek z córką. Wycho-

wanie Mai stało się priorytetem. Zdałam sobie 

sprawę z tego, że nie można robić wszystkiego 

naraz rzetelnie, prawie perfekcyjnie, tak jak by-

łam nauczona i tak jak pracowałam do czasu uro-

dzenia córki.  Dlatego, końcem 2012 r., zrezy-

gnowałam  z   prowadzenia   działalności,  z  peł-

nym   poświęceniem   angażując się w wychowa-

nie dziecka oraz pracę w szkole.  Nadal do-

skonalę siebie oraz swój warsztat pracy. Ukoń-

czyłam kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – 

pływanie, Instruktora Dyscypliny Sportu – piłka  

siatkowa,  a  że  fascynują  mnie  książki, kurs 

kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa.  

 Obecnie  jestem   nauczycielem   wycho-

wania fizycznego, a praca, którą wykonuję jest 

moją pasją. Myślę, że w   dużej  

mierze   zawdzięczam  to  swoim  

nauczycielom  ze   szkoły  podsta-

wowej.  To  oni  mnie  od-

kryli i ukształtowali, to od nich 

mogłam czerpać wzorce postępo-

wania. Pracuję  z pełnym zaanga-

żowaniem, wierzę, że to co robię, 

jest dobre i ma sens. Staram się 

przekazywać uczniom to, co kie-

dyś,   kilkadziesiąt   lat   temu   

przekazano   mnie –  uczennicy   

Szkoły   Podstawowej   nr   1  w 

Żywcu. 

 Życie pisze różne scenariusze, mój wła-

śnie taki jest. 

 Chcę     podziękować    uczniom   Kółka     

dziennikarskiego  oraz   opiekunce   pani    Ewie   

Skolarz za możliwość podzielenia się moimi 

doświadczeniami z okresu, kiedy byłam  uczen-

nicą Szkoły Podstawowej nr 1. Były to fanta-

styczne lata spędzone z wartościowymi ludź-

mi i fascynującymi nauczycielami. 

 Życzę Wam, kochane dzieci, abyście w 

szkole tak jak ja rozwinęły skrzydła, odkryły 

swoje zainteresowania i pasje, kształtowały 

wartości - odwagę, szczerość, otwartość, przy-

jaźń,  abyście nauczyły się wytrwale dążyć  do  

celu,  nie    rezygnować    z     ambicji   i    wła-

snych    pomysłów,    umiejętnie     współpraco-

wać  w  grupie oraz  przestrzegać reguł i okre-

ślonych zasad. 

 Pamiętajcie, że w murach Szkoły Pod-

stawowej nr 1 odnajdziecie wspaniałych nau-

czycieli, a pani dyrektor Małgorzata Kapała   

otoczy   Was   opieką, serdecznością   i   cie-

płem,   zawsze   Was   wesprze i  pomoże w rea-

lizacji planów i marzeń. 
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 Pedagogom życzę cierpliwości, satys-

fakcji oraz zadowolenia z pracy i sukcesów 

swoich podopiecznych.  

 

Ślę uściski dla moich Pań nauczycie-

lek: od języka polskiego mgr Małgorzaty Wło-

darczyk, historii mgr Jolanty Miodońskiej oraz  

geografii mgr Beaty Jamrochy. 

 

Z pozdrowieniami była uczennica Agnieszka J. 
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Poniżej pamiątkowe zdjęcie z uroczystego zakończenia nauki w szkole. 

Od lewej: Michał Warchoł, Remigiusz Biłocha, mgr Małgorzata Kapała,  Agnieszka Pal, 

Agnieszka Tracz, Grażyna Kubalica, Michał Talik. 


