
Agencja ds. Wolontariatu (Freiwilligenabentur Pankow) przedstawia Agatę 
Koch – niewiarygodnie zaangażowaną kobietę z niewiarygodnie 
zaangażowanego stowarzyszenia pod nazwą SprachCafé Polnisch – z cyklu 
„Portrety wolontariuszy”. 
 
WIELOKULTOROWOŚĆ W PANKOW 
 
“Pankow jest właściwym miejscem dla mnie: miasto i zieleń w jednym” 
mówi Agata Koch (AK). 
Nie dziwi, że Agata Koch posługuje się znakomitym niemieckim - jest w 
Niemczech od 1983 roku. “Z biegiem czasu wiele się zmieniło.” 
A.K. ukończyła germanistykę w Lipsku i przybyła w 1990 roku do Berlina. 
Tutaj prowadziła kursy językowe i pracowała jako tłumacz pisemy i ustny 
dla firm oraz klientów prywatnych na terenie całego Berlina. 
“W latach 90-tych wiele pracowałam.” 
Następnie przyszedł czas na założenie rodziny i wszystko uległo zmianie. 
„W tym czasie poczułam się zmęczona centrum miasta i przeprowadziłam 
się do Pankow. 
Pankow dobrze mi zrobiło: To doskonałe połączenie: miasto i zieleń! A przy 
tym jest stąd tak blisko do centrum.” 
A.K. spożytkowała czas, gdy jej dzieci były małe, na intensywne bycie z 
nimi. 
Gdy pewnego dnia w przedszkolu pojawiło się pytanie o pomysły na 
wielojęzyczne wychowanie dzieci, A.K. wraz z inną polskojęzyczną mamą 
podjęła inicjatywę oraz opracowała program dla całej grupy przedszkolnej 
łącznie z rodzicami. Program ten obejmował: wiersze, wierszyki, piosenki, 
wyliczanki, bajki, gry ruchowe po polsku i po niemiecku. Program został 
bardzo dobrze przyjęty, zainicjował szereg nowych  możliwości 
kształtowania dobrych relacji między dziećmi, ich rodzinami i 
wychowawczyniami. 
„Ważne jest, żeby nie zaniedbać mowy ojczystej.” 
Dotyczy to nie tylko polskojęzycznych dzieci dorastających w 
dwujęzycznym środowisku, ale również tak wielu osób wielojęzycznych 
mieszkających w Berlinie oraz wszystkich ogólnie w globalnej wiosce, jaką 
jest dziś świat. 

To przesłanie dało początek SprachCafé Polnisch. Szybko znaleźli się 
zainteresowani i sojusznicy. 
Z nieformalnej inicjatywy powstało w 2012 roku stowarzyszenie 
użyteczności publicznej.  
Do tej pory stowarzyszenie zgromadziło około 40 członków i około tyle 
samo wolontariuszy angażujących się nieodpłatnie działających z różną 
intensywnością. 
Pierwsze spotkanie miało miejsce w świetlicy środowiskowej 
Nachbarschaftshaus Alte Apotheke w Heinersdorf, następne miały miejsce 
w Centrum Dzielnicowym w Pankow. 
Stowarzyszenie cieszy się, że od stycznia 2018 ma do dyspozycji lokal o 
powierzchni ponad 100m2. Przy Schulzestraße 1, tuż przy stacji kolejki 
miejskiej S-Bhf Wollankstrasse. 
„Nie chcemy ukrywać naszej tożsamości i naszego języka, mamy wiele 
dobrego sobie nawzajem do zaoferowania.” 
Polacy są drugą najliczniejszą mniejszością narodową w Berlinie. 
„Chcemy mieć swój wkład w społeczność. Chcemy, żeby nasz wkład w 
społeczność był widoczny.” 
Wraz z własnym lokalem pojawiła się większa swoboda działania, co z kolei 
zwiększyło zainteresowanie działaniami stowarzyszenia. A to przełożyło się 
na zwiększenie aktywności.  
 
Przykładem są odbywające się od 3 miesiący spotkania “Krabbelgruppe” 
(grupy raczkujących niemowląt), gdzie maluchy słuchają opowiastek i 
piosenek po polsku. Projekt ten jest rzeczą jedyną w swoim rodzaju w skali 
miasta. 
Mamy i ich pociechy znajdują się we wrażliwym okresie życia – 
posługiwanie się w tym czasie językiem ojczystym ma dobroczynny wpływ. 
Największe targi językowe w Niemczech “Expolingua” po raz trzeci 
zaoferowały swoim gościom “Speak Dating”. Ta forma rozwijania 
kompetencji komunikacyjnej jest wkładem SprachCafé do programu 
targów “Expolingua”. 
Technika „Speak Dating” praktykowana jest z powodzeniem od dwóch lat 
celem doskonalenia niemieckiego i polskiego. 
W ten sposób powstało już wiele par tandemowych. 



W międzyczasie również włosko- i hizpańskojęzyczni sąsiedzi SprachCafé 
„wymieniają się” swoim ojczystym językiem w zamian za inne języki – to 
jest właśnie wielokulturowość!  
Ponadto, sztuka i zajęcia twórcze są przyczynkiem do nawiązywania 
owocnych kontaktów ludzi mówiących różnymi językami ojczystymi. 
SprachCafé jest otwarta dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, czy 
wieku. 
„Nasi bywalcy cenią sobie zgodne współżycie i dobrą atmosferę, która 
wynika z wzajemnego szacunku i poszanowania wartości. Działamy na 
poziomie lokalnym i globalnym. 
Koncept i program jest odpowiedzią na potrzeby, w tym na potrzeby 
uczestników i osób współtworzących SC.” 
Jeśli chodzi o wyposażenie nowych pomieszczeń jest jeszcze wiele do 
zrobienia. I potrzeba na to czasu. Kuchnia jest w trakcie budowy, trzeba 
położyć nowe podłogi oraz trzeba wstawić drzwi przesuwne celem 
optymalnego wykorzystania przestrzeni lokalu. 
A to jeszcze nie wszystko… A środki finansowe pochodzą z różnych źródeł. 
Czynsz jest pokrywany jest w ramach pracy projektowej przez urząd 
dzielnicy Pankow, ale jedynie częściowo. 
Wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę pieniędzy, nawet jeśli czasami 
ktoś z nich podejmuje się jakiegoś zadania w trybie full-time. 
A.K. jest szczególnie dumna z tego, że SprachCafé Polnisch cieszy się 
uznaniem osób korzystających z jej oferty, i że Pełnomocnik ds Integracji na 
terenie dzielnicy jak również dynamiczna sieć partnerów, których 
bezustannie przybywa, cenią sobie współpracę ze SprachCafé. 
Das SprachCafé Polnisch na Pankow była pierwszą taką inicjatywą w 
Berlinie. W międzyczasie pojawiły się podobne przedsięwzięcia w Mitte, 
Schöneberg und Schöneweide, które chciały się rozwinąć… 
 
Młode stowarzyszenie jest na Pankow ma już swoje pomieszczenia! 
Wszystkiego dobrego i serdecznie dziękuję za rozmowę! 
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