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Zmienić perspektywę 

 
»Dzięki językowi mogę zmienić perspektywę. 

Rozumiem, jak myślą inne narody i poznaję ich kulturę.« 
 

„Dopiero dzięki językowi można się naprawdę dobrze poznać – znikają uprzedzenia i powstają 
przyjaźnie.“ – takie osobiste doświadczenia ma Markus Köhler. Urodził się w Seifhennersdorf 
i dzięki językowi znalazł nie tylko przyjaciół, ale również miejsce pracy. Od 2012 roku pracuje 
jako koordynator małych projektów w Euroregionie Nysa. Wcześniej ukończył studia w Szkole 
Wyższej Zittau/Görlitz jako dyplomowany tłumacz. Markus Köhler już w czasie lekcji 
angielskiego i francuskiego odnalazł radość z nauki języków obcych. Pomysł, żeby języki obce 
stały się zawodem, pojawił się jednak dopiero krótko po maturze. Dzięki swoim 
zainteresowaniom alternatywną polską muzyką rokową miał wtedy pierwszy punkt zaczepienia 
do nauki języka kraju sąsiedzkiego. Z zapałem rozpoczął naukę języka polskiego. „Jeżeli 
rzeczywiście interesujemy się językiem i jednocześnie zajmujemy kulturą i krajem, to nauka 
przychodzi z łatwością“ – wspomina Köhler. Jego umiejętności językowe zostały wzmocnione 
podczas sześciomiesięcznej praktyki w Polsce. „Ciągłe używanie języka jest ważne, nawet 
jeżeli popeł- niamy przy tym błędy.“ Dzięki swoim kompetencjom językowym otrzymał po 
studiach szansę pracy w Euroregionie Nysa przy saksońsko – polskich małych projektach. 
Równolegle uczył się czeskiego. Od 2015 roku jest koordynatorem projektów saksońsko – 
czeskich. Znajomość języków daje mu najlepsze kompetencje do wykonywania tej pracy: „Moi 
rozmówcy są bardziej otwarci, kiedy mówię w ich języku ojczystym. Wzbudza to zaufanie i 
wspiera komunikację.“ Także komunikacja pisemna i wymiana informacji są dużo łatwiejsze. 
Po pracy Markus Köhler dalej uczy się języków. W swoim czasie wolnym zajmuje się również 
innymi krajami europejskimi. „Dzięki językowi mogę zmienić perspektywę. Rozumiem, jak 
myślą inne narody i w ten sposób poznaję ich kulturę.“ Dla Markusa Köhlera opanowanie ję- 
zyka kraju sąsiedzkiego było podstawą do rozwoju osobistego i zawodowego. Jego zdaniem 
dzieci powinny jak najwcześniej poznawać język kraju sąsiedzkiego – podczas zabawy, z 
możliwością praktycznego używania. Dzięki takiemu podejściu nauka języka sprawia 
przyjemność 
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