
 

Wywiad z wolontariuszką Martyną Bogiatzoudis  

 

 

1. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pracy z uczniami? 

Trudności w nawiązaniu współpracy z uczniami nie mam. Na początku 
wolontariatu miałam lekkie obawy, że nie będę wiedziała, jak się właściwie 
zachować, ale w sumie, teraz jak już z uczniami, nauczycielami i ze szkołą 
się zapoznałam nie ma żadnych utrudnień. Myślę, że najbardziej mi pomogło 
i dodało pewności to, że rozmawiam po polsku i nie ma problemu w 

komunikacji. Bardzo dobrze się dogaduję z uczniami i jestem bardzo zadowolona z możliwości pracy z 
młodzieżą niepełnosprawną.  

2. Jaka polska potrawa najbardziej Ci smakuje?  

Uwielbiam polską kuchnię, więc trudno mi zdecydować, jaka jest moja ulubiona potrawa. Łazanki, 
barszcz, krokiety i pierogi są moimi  ulubionymi daniami.  

3. Co Ci się podoba w Polsce? 

Zawsze kochałam Polskę i odkąd pamiętam miałam marzenie, aby mieszkać w Polsce. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że dzięki  wolontariatowi mam możliwość wreszcie to marzenie spełnić. Ogólnie uwielbiam 
polską kulturę, polską muzykę, polską kuchnię   i się bardzo dobrze czuję w Polsce. Mieszkam w 
Wiesbaden i Wiesbaden nie da się porównać z takim miastem jak Wrocław. Dynamika tych miast to 
porównanie nieba i ziemi. Kocham to miasto i uwielbiam spacery po Rynku, parkach, a najbardziej lubię 
spacerować w pobliżu Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo lubię fotografikę i tutaj wystarczy wyjść 
przed drzwi i ma się dużo różnych motywów i możliwości robienia interesujących zdjęć. 

4. Jakie widzisz różnice w stylu życia mieszkańców Wrocławia a Wiesbaden? 

We Wrocławiu zawsze się coś dzieje, obojętnie, który to dzień tygodnia i czy jest dzień czy noc. A w 
Wiesbaden natomiast w nocy miasto śpi i rzadko się kogoś spotka na ulicy. Tak samo w niedzielę. U nas w 
niedzielę jest wszystko zamknięte, jedynie restauracje są otwarte, więc na deptaku nie ma ludzi. We 
Wrocławiu jest bardzo dużo młodych ludzi, natomiast w Wiesbaden jest dużo seniorów. A ogólnie Niemcy 
i Polska to mój dom i trudno mi porównać te kraje. Ale mam odczucie, że Polska jest bardziej serdeczna i 
ciepła niż Niemcy. Za to Niemcy są bardziej punktualni.  

5. Jak spędzasz wolny czas w Polsce? 

Jak mam wolny czas,  to idę często na spacery, spotykam się z innymi wolontariuszami albo z rodziną, 
która mieszka we Wrocławiu. Lubię zwiedzać i poznawać nowe zakątki Wrocławia, również chętnie 
chodzę do kina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


