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PAINTING IS MY THE BIGGEST LIFE PASSION. 

 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Polska, 2019 
 

CO SKŁONIŁO AGNIESZKĘ DO DZIAŁANIA? 
 

Agnieszka jest z wykształcenia nauczycielką języka polskiego, ale ze względu na trudności ze 

znalezieniem pracy w swoim zawodzie nie pracuje w szkole. Agnieszka jest optymistyczna, i chce jak 

najwięcej czerpać z życia. Jest osobą bardzo żywą, energiczną, otwartą na nowe rzeczy, pełną 

optymizmu i kreatywności, ale czasami potrzebuje dni, w których musi odpocząć. Ma szerokie 

zainteresowania, od literatury, psychologii, sztuki (fotografia, malarstwo, muzyka), mody, po sport 

i podróże. Ważne jest dla niej aby stale się rozwijać! Jak powiedziała Agnieszka, musimy cieszyć się 

życiem, każdą jego chwilą; i to właśnie stara się robić. W swoim życiu skupiła się na swojej największej 

pasji, jaką jest malarstwo. Jak sama mówi, sztuka ją uspokaja, pozwala jej oderwać się od 

rzeczywistości i pozostać we własnym świecie. Pasja Agnieszki jest częściowo związana z jej zawodem. 

Jako nauczycielka języka polskiego miała kontakt ze sztuką podczas zajęć. Malarstwo fascynowało 

Agnieszkę już na studiach, miała z nim kontakt podczas zajęć. Później pojawiła się chęć obserwowania 

i podziwiania obrazów, obcowania ze sztuką. Agnieszka, jako osoba bezrobotna, nie traciła czasu na 

lenistwo, szukała możliwości zarobienia pieniędzy w różny sposób. Zaczęła udzielać korepetycji, 

a nawet pisać teksty, np. koleżanka poprosiła ją o napisanie tekstu o dwóch kierunkach malarskich: 

Ekspresjonizm i Impresjonizm. To właśnie wtedy Agnieszka wpadła na pomysł samodzielnego 

tworzenia sztuki, a dokładniej - malowania. 
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JAK AGNIESZKA ROZWINĘŁA SWOJĄ PASJĘ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początki były bardzo trudne. Agnieszka chciała zacząć od namalowania obrazu zachodu słońca. 

Jednak względy finansowe były przeszkodą w realizacji jej celu. Agnieszka nie miała środków 

finansowych na zakup odpowiednich materiałów i narzędzi, więc koncepcja powstawała przez kilka 

lat. Jednak pewnego dnia zdobyła się na odwagę i stopniowo zaczęła wydawać swoje oszczędności na 

farby i zaczęła malować. Później zaczęła robić ozdoby choinkowe itp. Agnieszka tworzy od niedawna, 

więc to dopiero początek jej drogi do sukcesu, ale już teraz jej prace są lubiane przez przyjaciół 

i rodzinę, którzy często proszą ją o zrobienie czegoś dla nich. 

 
JAKIE SĄ JEJ PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?  
 
Początkowo Agnieszka zakładała, że będzie tworzyć kompozycje tylko dla siebie - bo sztuka jest jej 

wielką pasją i nie patrzyła na to, jako pomysł na biznes. Teraz jednak pojawia się pragnienie czegoś 

więcej, chęć rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i próbowania nowych możliwości. Agnieszka 

ma świadomość, że dzięki małym krokom, może dojść bardzo daleko. Więc początkowo postawiła 

sobie za cel malowanie farbami akrylowymi i olejnymi, tworzenie dekoracji poprzez scrapbooking 

i lanie, a w przyszłości, wraz z poprawą sytuacji finansowej i rosnącym zainteresowaniem jej pracami, 

zamierza tworzyć m.in. dekoracje i stoły z żywicy epoksydowej. 

 

CO AGNIESZKA CHCIAŁABY PRZEKAZAĆ MŁODYM LUDZIOM, KTÓRZY CHCĄ PROWADZIĆ WŁASNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?  
 

Według Agnieszki, zawsze warto podążać za sercem i trzeba mieć odwagę aby realizować swoje 

marzenia. Agnieszka zachęca do tego, by robić to, co się kocha, a jednocześnie kochać to, co się robi. 

Przede wszystkim trzeba znaleźć swoje pasje, odważyć się być sobą, podążać za marzeniami 

i realizować siebie. Pieniądze i sława są według niej wynikiem odwagi do podejmowania ryzyka. 
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Życzymy powodzenia Agnieszce! 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pasji i planach Agnieszki lub skorzystać z porady, skontaktuj się 

z nami, a my Ci pomożemy! Można ją również znaleźć na Facebooku. 


