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CURRICULUM VITAE 
 

 
Dane osobowe 

 
Imię i nazwisko  Kamil Markiewicz 
Data i miejsce urodzenia 20.07.1976, Warszawa 
Adres zamieszkania ul. Chylicka 1 
 04-825 Warszawa 
Telefon 22 615 73 77, 698 612 698 
E-mail markiewicz@niemiecki-niemiecki.pl 
Strona internetowa www.niemiecki-niemiecki.pl 
Stan cywilny żona Katarzyna, synowie Jerzy, Stefan i Tomasz 
Forma działalności jednoosobowa działalność gospodarcza (tłumaczenia i tłumaczenia 

przysięgłe z języka niemieckiego, nauczanie języka niemieckiego, 
organizacja wycieczek po Warszawie) pod nazwą „Niemiecki 
Niemiecki Kamil Markiewicz” (www.niemiecki-niemiecki.pl, od 2006) 

 
 

Wykształcenie 
 
2003 ukończenie studiów magisterskich w Instytucie Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł magistra stosunków międzynarodowych 
(specjalizacja – integracja europejska) z wynikiem bardzo dobrym; dyplom z 
wyróżnieniem 

2002  stypendium semestralne fundacji Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD) 
na Freie Universität Berlin 

2001 ukończenie studiów magisterskich w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego; tytuł magistra germanistyki z wynikiem bardzo dobrym 

1999–2000 stypendium roczne na Universität Konstanz (Niemcy) w ramach partnerstwa z 
Uniwersytetem Warszawskim 

1998–1999 stypendium semestralne fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na 
Martin-Luther-Universität w Halle (Niemcy) 

1995 ukończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Johanna Wolfganga Goethego w 
Warszawie z rozszerzonym programem nauczania jęz. niemieckiego 

 
 

Doświadczenie zawodowe – tłumaczenia pisemne i ustne* 
 
2012– tłumacz literatury pięknej we współpracy z wydawnictwem Herder Verlag we Fryburgu 

(Niemcy) 
2012– tłumacz tekstów prawniczych i technicznych we współpracy z biurem tłumaczeń 

Interlang w Gdańsku 
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2012– tłumacz przewodników turystycznych po Polsce we współpracy z biurem tłumaczeń 
Adara w Warszawie 

2011– tłumacz przysięgły tekstów prawniczych i dokumentów historycznych we współpracy z 
biurem tłumaczeń Diuna w Warszawie 

2011– tłumacz przysięgły tekstów prawniczych we współpracy z Deutsche Leasing Polska S.A. 
w Warszawie 

2011 tłumacz ustny podczas wizyty J. Böhlera, autora bestsellerowej publikacji „Najazd 1939” 
(tłumaczenie wypowiedzi autora w ramach konferencji prasowych, audycji radiowych i 
telewizyjnych oraz wywiadów dla prasy) 

2011– tłumacz literatury popularnonaukowej we współpracy z Wydawnictwem eSPe w 
Krakowie 

2011– tłumacz literatury pięknej we współpracy z wydawnictwem „Znak” w Krakowie 
2011–  tłumacz tekstów z dziedziny historii we współpracy z biurem tłumaczeń Tradukta w 

Gdańsku) 
2011 obsługa konferencji „REBLOK. Blokowiska Reaktywacja” poświęconej rewitalizacji 

blokowisk w Polsce i b. NRD (tłumaczenia ustne i pisemne) 
2010 tłumacz wywiadów telewizyjnych i artykułów prasowych tekstów do wystawy „Willy 

Brandt i Polska – przezwyciężenie podziału Europy” we współpracy z Fundacją 
Friedricha Eberta i Muzeum Powstania Warszawskiego 

2010–2011 tłumacz tekstów z prasy międzynarodowej dla tygodnika „Forum” w Warszawie 
2010 tłumacz ustny konferencji prasowej i wywiadów dla prasy i telewizji ks. dr Leo 

Maasburga z okazji prezentacji polskiego tłumaczenia jego bestsellerowej biografii 
„Matka Teresa. Cudowne historie” 

2009– tłumacz literatury popularnonaukowej we współpracy z Wydawnictwem W.A.B. w 
Warszawie 

2009 tłumacz tekstów publikacji, ekspert w zakresie selekcji uczestników i opiekun panelistów 
w ramach polsko-niemieckiej konferencji naukowej „Barwy Sąsiedztwa/ Farben der 
Nachbarschaft” we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Tertio Millennio i Fundacją 
Konrada Adenauera 

2008–2009 tłumacz i redaktor publikacji z jęz. angielskiego dla firmy Sandvik 
2008 obsługa szkolenia instruktorów pływania niemowląt we Wrocławiu (tłumaczenie ustne) 
2007 tłumacz wywiadów i haseł do glosariusza terminów historycznych we współpracy ze 

stowarzyszeniem „Kannste auch!“ w Berlinie 
2007 obsługa Targów Wydawców Katolickich w Warszawie w języku niemieckim (opieka nad 

gośćmi z Niemiec, tłumaczenia ustne i pisemne, pośredniczenie w zawieraniu kontaktów 
miedzy wydawcami polskimi i niemieckimi) 

2006– tłumacz artykułów prasowych dla czasopisma religijno-społecznego „Więź” w 
Warszawie 

2006– tłumacz literatury popularnonaukowej we współpracy z Wydawnictwem św. Wojciech w 
Poznaniu 

2006– tłumacz publikacji i dokumentów we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego 
2005– tłumacz/ weryfikator tekstów z jęz. niemieckiego i jęz. angielskiego z dziedziny Unii 

Europejskiej, finansów, prawa i turystyki we współpracy z biurem tłumaczeń Kontekst s. 
c. w Warszawie 

2005– tłumacz tekstów z dziedziny techniki i marketingu we współpracy z biurem tłumaczeń 
Lidex w Warszawie 

2005 tłumacz filmów dokumentalnych (Catholic Radio and Television Network) 
2005 tłumacz tekstów filmów fabularnych i dokumentalnych (TVP Kultura) 
2004– tłumacz biuletynu informacyjnego (międzynarodowe katolickie stowarzyszenie 

charytatywne Pomoc Kościołowi w Potrzebie) 
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2001–2009 tłumacz artykułów prasowych z dziedziny motoryzacji (wydawnictwo Automobilista s. 
c.) 

2001 tłumacz ustny z jęz. niemieckiego podczas szkolenia pododdziałów pancernych Wojska 
Polskiego w Munster (Niemcy) 

 
* O ile nie podano inaczej, tłumaczenia były wykonywane z jęz. niemieckiego lub na jęz. niemiecki. 
 
 

Doświadczenie zawodowe – inne dziedziny: 
 
2009 opracowanie ekspertyzy „Edukacja artystyczna w krajach niemieckojęzycznych” na 

potrzeby Kongresu Kultury Polskiej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportSzkolnictwo/ 
Markiewicz_ekspertyza.pdf)) 

2008– publikacje artykułów prasowych dotyczących sytuacji Kościołów w Niemczech we 
współpracy z czasopismem „Więź” ( „Na tropach Niemca”, recenzja książki P. Semki 
poświęconej polityce historycznej w Niemczech, „Więź” 7-8/2008; „’Pro Reli’ – a może 
kontra?” na temat inicjatywy na rzecz równouprawnienia zajęć religii i etyki w Berlinie, 
„Więź” 1-2/2009; „Własnymi drogami. Światy wartości niemieckiej młodzieży 
katolickiej”, „Więź” 8-9/2010) 

2008 oprowadzanie po Warszawie uczestników konferencji naukowej w ramach programu 
TRIALOG 

2006– lektor jęz. niemieckiego we współpracy ze szkołą języków obcych Maximizing 
Communication w Warszawie 

2005 opracowanie raportów dot. szkolnictwa w Niemczech i Austrii na zlecenie Instytutu 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w (badania PISA) 

2004–2009 lektor jęz. niemieckiego w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 
2004–2005 nauczyciel jęz. niemieckiego w CIX Liceum Ogólnokształcącym im. H. Modrzejewskiej 

w Warszawie 
 
 

Praktyki i formy doskonalenia zawodowego 
  

2011 uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (wpis na listę 
Ministerstwa Sprawiedliwości z 12 maja 2011 r. pod nr. TP/29/11) 

2009 udział w szkoleniu Fundacji Nadzieja dla mikroprzedsiębiorców „Prezentacje i 
promocje” 

2008 hospitacja zajęć w szkole języków obcych International House PROLOG w Berlinie 
2008 udział w konferencjach w ramach polsko-niemiecko-tureckiego projektu metodyczno-

dydaktycznego TRIALOG w Warszawie i Berlinie 
2004–2005 kurs kwalifikacyjny metodyczno-pedagogiczny dla nauczycieli jęz. niemieckiego 
2002 praktyki w Departamencie Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych  
 praktyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej Urzędu 

Komitetu Integracji Europejskiej 
2001 praktyki dowódcze na stanowisku oficera logistyki w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej 

w Świętoszowie 
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Formy aktywności pozazawodowej 
 
2006 publikacja artykułu „Milczenie owieczek” („Tygodnik Powszechny” 43/2006) 
2005–2007 redaktor naczelny czasopisma internetowego „Biuletyn Instytutu Tertio Millennio” 

(http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/latest?dirids=240) 
2004 udział w pracach nad projektem Akademii Solidarności Instytutu Tertio Millennio w 

Gdańsku 
2004 udział w I Szkole Letniej Konferencji Rektorów Regionu Dunajskiego (DRC) nt. 

regionalizmu w Europie w Peczu (Węgry) i wygłoszenie referatu w jęz. angielskim 
2002 udział w seminarium naukowym „European Seminar” fundacji KAAD i Service of 

European Churches for International Students (SECIS) w Strasburgu i wygłoszenie 
referatu w jęz. angielskim 

2000 udział w konferencji naukowej „Kulturtransfer und Globalisierung” w Bachotku i 
wygłoszenie referatu w jęz. niemieckim 

1997–1998 współpraca z czasopismem studenckim „Reakcja” 
 
 

Znajomość języków obcych 
 

jęz. niemiecki (biegła w mowie i piśmie; dyplom germanistyki) 
jęz. rosyjski (bardzo dobra) 
jęz. angielski (bardzo dobra; egzamin uniwersytecki na poziomie zaawansowanym z 
wynikiem bardzo dobrym) 
jęz. włoski (dobra) 
 

 
 

Inne umiejętności 
 

uprawnienia metodyczno-pedagogiczne dla nauczycieli jęz. niemieckiego 
znajomość obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), 
Acrobat, ABBYY Fine Reader, Internet Explorer, Outlook Express, Subiekt) 
znajomość narzędzi CAT: Wordfast 
umiejętność wygłaszania referatów i prezentacji (także w języku niemieckim i angielskim) 
prawo jazdy kat. B 

 
 

Cechy osobowe 
 

pracowitość 
odpowiedzialność, samodzielność 
wysoka kultura osobista 

 
 

Zainteresowania 
 

historia 
turystyka, krajoznawstwo 
narciarstwo klasyczne 
opera 
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Referencje (m. in., dostępne na życzenie) 
 

ks. dr Jerzy Stranz (dyrektor naczelny wydawnictwa Drukarnia i Księgarnia św. 
Wojciecha) 
Monika Bartys (dyrektor Biura Prasowego Wydawnictwa Znak) 
dr Mariusz Czaja (dyrektor Wydawnictwa eSPe) 
dr Zbigniew Nosowski (redaktor naczelny czasopisma „Więź”) 
Andrzej Wolski (właściciel biura tłumaczeń Kontekst) 
Jan Ołdakowski (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego) 
ks. Marek Otolski (prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich) 
ks. Waldemar Cisło (prezes sekcji polskiej stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie) 
dr Lilli Ahrendt (wykładowca Niemieckiej Wyższej Szkoły Sportu in Kolonii) 
Susanne Sekula (prezes stowarzyszenia „Kannste auch!“ e.V.) 
Elżbieta Ciurzyńska (redaktor naczelna czasopisma „Automobilista”) 
Dorota Burkowska (biuro tłumaczeń Adara) 
Adela Puławska (biuro tłumaczeń Interlang) 

 
 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb procesu rekrutacji. 

 
 

 
Kamil Markiewicz 

 


