Pasja trwa przez całe życie...
Pochłania Twój najcenniejszy czas - ale to nie
czas stracony...
To miłość do rzeczy które, nawet w najmniejszej postaci dają nam wielką radość..

Anna Walaszczyk jest absolwentką
naszego gimnazjum i należy do grona tych
osób, które rozwijają swoją pasję przez całe
życie. Od dzieciństwa swój wolny czas poświęca tenisowi stołowemu.
Kiedy Anna była uczennicą naszej szkoły,
osiągała imponujące sukcesy sportowe.
W 2001 roku zajęła III miejsce w grze indywidualnej na Wojewódzkiej Gimnazjadzie
Tenisa Stołowego, a IV miejsce w grze drużynowej. W następnym roku zwyciężyła w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Tenisa Stołowego.
2003 rok przyniósł kolejne sukcesy – Anna zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie
Tenisa Stołowego w grze indywidualnej. Duży wpływ na sukcesy swej podopiecznej i jednocześnie
córki miał trener – p. Wojciech Kowal. W tym samym roku w grze podwójnej Ania, wspólnie
z reprezentantką z Łodzi, zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Tenisa Stołowego,
a w grze drużynowej wraz z Kingą Dziennik - III miejsce.
Pod koniec nauki w naszej szkole Anna Walaszczyk ( wtedy jeszcze Kowal) grała już
w I lidze kobiet w Chełmnie. Po ukończeniu gimnazjum naukę kontynuowała w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu i przez 3 lata trenowała w IKTS „ Noteć Inowrocław”. Wielokrotnie zdobywała tam medale na szczeblu wojewódzkim.
W trzeciej klasie liceum zdobyła 4 złote medale na
Mistrzostwach Województwa Seniorek.
Po ukończeniu liceum Anna rozpoczęła studia na
Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Gorzowie Wielkopolskim. W czasie studiów pracowała
jako trenerka młodzieży i trenowała tenis w „ Gorzovi Gorzów”. Otrzymywała również stypendium
sportowe.
Obecnie Anna Walaszczyk gra w II – ligowym
zespole „Moszczenica”. W tym roku klub znajduje się
na pierwszym miejscu i ma szansę na przejście do
I ligi.
Tenis to dla naszej absolwentki pasja, ale swoją
przyszłość zawodową Anna wiąże z pracą nauczyciela
wychowania fizycznego ( swój debiut zaliczyła w naszej szkole). Obecnie spełnia się jako mama Szymona.
Synek jest oczkiem w głowie rodziców, ale i całej rodziny. Może pójdzie w ślady mamy i pod czujnym
okiem dziadka zostanie nowym Wojciechem Fibakiem…

