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Η ιστορία αυτή αναπτύχθηκε από το έργο  

«Νέοι δρόμοι για ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοεργοδότησης με βάση τον 

τρόπο ζωής»  

 

Πολωνία, 2019 
 

ΤΙ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΗΝ AGNIESZKA ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ; 

 

Η Agnieszka σπούδασε καθηγήτρια πολωνικής γλώσσας, λόγω όμως του ότι είναι δύσκολο να βρει 

δουλειά στον τομέα της, δεν εργάστηκε ποτέ σε σχολείο. Η Agnieszka είναι ένας αισιόδοξος, θετικός 

τύπος, που θέλει να ζει στο έπακρο τη ζωή της. Είναι ένα πολύ δραστήριο, ενεργητικό άτομο, 

ανοικτό σε νέες εμπειρίες, γεμάτο αισιοδοξία και πολύ δημιουργικό· ανά διαστήματα όμως 

χρειάζεται κάποιες μέρες για να ηρεμήσει. Έχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, από τη λογοτεχνία, 

την ψυχολογία, την τέχνη (τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, τη μουσική) και τη μόδα μέχρι τον 

αθλητισμό και τα ταξίδια. Αυτό που θέλει στη ζωή της είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται προσωπικά. 

Όπως λέει, πρέπει να απολαμβάνουμε τη ζωή, κάθε στιγμή της, και αυτό είναι που προσπαθεί να 

κάνει και η ίδια. Η ζωή της είναι επικεντρωμένη στο μεγαλύτερο πάθος της, τη ζωγραφική. Σύμφωνα 

με την ίδια, η τέχνη την ηρεμεί, της επιτρέπει να ξεφεύγει από την πραγματικότητα και να βυθίζεται 

στον δικό της κόσμο. Το πάθος της Agnieszka σχετίζεται ως ένα βαθμό με το επάγγελμα που 

σπούδασε. Ως φοιτήτρια πολωνικής γλώσσας, είχε επαφή με την τέχνη κατά τη διάρκεια των 

σπουδών της. Η ζωγραφική τη γοήτευε ήδη από την περίοδο των σπουδών της, αφού είχε επαφή με 

αυτή στο πλαίσιο των μαθημάτων της. Αργότερα, της δημιουργήθηκε έντονα η επιθυμία να 

παρατηρεί και να θαυμάζει ζωγραφικούς πίνακες, να επικοινωνεί μέσω της τέχνης. Την περίοδο που 

ήταν άνεργη, δε σπατάλησε χρόνο τεμπελιάζοντας, αλλά έψαχνε για ευκαιρίες να βγάλει λεφτά με 

άλλο τρόπο. Άρχισε να παραδίδει μαθήματα και έγραφε διάφορα κείμενα· ένα από αυτά, ήταν ένα 

κείμενο που της ζήτησε να γράψει μια φίλη της σχετικά με δύο ρεύματα στην τέχνη: τον 

εξπρεσιονισμό και τον ιμπρεσιονισμό. Τότε ήταν που στην Agnieszka γεννήθηκε η ιδέα να αρχίσει να 

ασχολείται με την τέχνη, και πιο συγκεκριμένα με τη ζωγραφική.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΘΟΣ 

ΜΟΥ 
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ΠΩΣ Η AGNIESZKA ΕΞΕΛΙΞΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη. Η Agnieszka ήθελε να κάνει τα πρώτα της βήματα στη ζωγραφική 

ζωγραφίζοντας ηλιοβασιλέματα. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες αποτελούσαν εμπόδιο στην 

επίτευξη του στόχου της. Η Agnieszka δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τα 

κατάλληλα υλικά και εργαλεία, και έτσι η ιδέα παρέμεινε στα σκαριά για πολλά χρόνια. Μια μέρα 

όμως βρήκε το θάρρος, επένδυσε τις οικονομίες της σε μπογιές και υλικά, και έτσι άρχισε να 

ζωγραφίζει πίνακες. Στη συνέχεια, άρχισε να ζωγραφίζει στολίδια για χριστουγεννιάτικα δέντρα και 

για άλλες δημιουργίες. Η Agnieszka δεν ασχολείται με τη ζωγραφική εδώ και πολύ καιρό, επομένως 

αυτή είναι μόνο η αρχή σε μια πετυχημένη πορεία που θέλει να ακολουθήσει· ήδη οι φίλοι και η 

οικογένειά της είναι ενθουσιασμένοι με τη δουλειά της και συχνά της ζητούν να δημιουργήσει κάτι 

για αυτούς.  

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ AGNIESZKA ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 

 

Η αρχική σκέψη της Agnieszka ήταν να ζωγραφίζει μόνο για την ίδια – επειδή η τέχνη είναι το 

μεγαλύτερο της πάθος, δεν είδε αυτό που έκανε ως ιδέα για επιχείρηση. Ωστόσο, σήμερα επιθυμεί 

κάτι περισσότερο, θέλει να εξελιχθεί, να βελτιώσει τις δεξιότητές της και να δοκιμάσει νέες 

ευκαιρίες. Η Agnieszka ξέρει ότι τα μικρά βήματα μπορούν να σε οδηγήσουν πολύ ψηλά. Έτσι, ο 

αρχικός της στόχος είναι να φτιάχνει έργα με ακρυλικές μπογιές και λαδομπογιές, καθώς και 

διακοσμητικά αντικείμενα με την τεχνική του ντεκουπάζ, ενώ στο μέλλον, με τη βελτίωση της 

οικονομικής της κατάστασης και με την αύξηση του ενδιαφέροντος στα έργα της, σκοπεύει να 

αρχίσει να φτιάχνει διακοσμητικά και τραπέζια από εποξική ρητίνη.  

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ THΣ AGNIESZKA ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ; 

 

Όπως λέει η Agnieszka, είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να ακολουθείτε την καρδιά σας και να 

τολμάτε να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας. Η Agnieszka σας ενθαρρύνει να κάνετε αυτό που 

αγαπάτε και, ταυτόχρονα, να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Κυρίως, πρέπει να ανακαλύψετε το πάθος 
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σας, να μη φοβάστε να είστε ο εαυτός σας, να ακολουθείτε τα όνειρά σας και να προσπαθείτε να 

εξελίσσεστε συνεχώς. Τα λεφτά και η δόξα έρχονται όταν έχουμε το θάρρος να πάρουμε ρίσκα.  

 

Ευχόμαστε στην Agnieszka καλή τύχη! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το πάθος και τα σχέδια της Agnieszka ή να πάρετε 

συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε! Μπορείτε επίσης να 

τη βρείτε στο Facebook. 

 


