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Faza przygotowawcza:
Ofertami praktyk z firmy DHL zainteresowalam sie juz duzo wczesniej, gdy znalazłam
je kilka lat temu na stronie organizacji Aiesec. Jednakze baza ofert Aiesec jest
platna, a liczba ofert jest dosc ograniczona, wiec powsciagliwie bym ja polecala. O
praktyce, ktora odbylam dowiedzialam sie poprzez social media. Osoba, ktorej termin
praktyki dobiegal konca szukala kogos kto zastapi ja na tym stanowisku. Wyslalam
swoje CV i list motywacyjny w dwoch wariantach jezykowych – angielskim i
niemieckim. Po kilku dniach otrzymalam odpowiedz, a po tygodniu mialam
telefoniczna rozmowe rekrutacyjna. Nastepnie czekala mnie kolejna rozmowa
rekrutacyjna z dyrektorem marketingu. Dwa dni pozniej zostalam przyjeta. Obie
rozmowy odbywały się w języku angielskim. Ominely mnie wszystkie tak popularne w
polsce case study, obracanie figur przestrzennych, liczenie nog krolikow i tym
podobne zabawy, ktore pracodawcy w polsce uwielbiaja serwowac ubiegajacym sie
o prace zdesperowanym mlodym absolwentom. Nie w dwoch, a w szesci etapach
rekrutacji rozciagnietych na 3 miesiace intelektualno-sprawnosciowego poligonu.
Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę:
Polaczenie Warszawa Modlin do lotniska Kolonia-Bonn jest jednym z najtanszych
mozliwych polaczen lotniczych. Lot trwa 1.45 h; loty odbywaja sie codziennie w
godzinach popoludniowych/wieczornych. Kupujac lot z wyprzedzeniem ok. 2
miesiecy zaplacimy ok. 10-30 euro w jedna strone (30 euro w weekend), czyli w
przeliczeniu ok. 45-135 zl. Z lotniska dojezdzaja autobusy SB60 do Bonn lub s-bahn
do Koln Hauptbahnhof, gdzie mozna przesiasc sie w pociagi w dowolnym kierunku.
Rozpoczęcie praktyki
Firma nie zapewnia opiekuna, co moze byc utrudnieniem. Na szczescie na miejscu
jest bardzo duzo praktykantow, ktorzy nie tylko dobrze sie znaja, ale czesto
mieszkaja razem w mieszkaniach wynajmowanych przez aiesec. Z pewnoscia znajda
sie osoby, ktore mieszkaja w Bonn juz jakis czas i beda mogly pomoc w niejasnych
kwestiach.
Zakwaterowanie: Opis praktyki:
Mieszkanie, znalzlam z pomoca firmy, gdyz oferte pokoju otrzymalam od dzialu HR.
Jako, ze rozpoczynalam praktyke w polowie marca i nie bylo wiele ofert w tym
terminie, bylo to duze udugodnienie.
Znalezienie mieszkania w Bonn i Kolonii nie nalezy do najlatwiejszych, wiec warto
zainteresowac sie tym wczesniej. Z poczatku chcialam zamieszkac w akademiku
Universytetu (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), co teoretycznie jest
mozliwe rowniez dla osob odbywajacych w Bonn praktyki. Jednakze bardzo ciezko
bylo skontaktowac sie z osobami odpowiedzialnymi za przydzial miejsc w akademiku,
a odpowiedz przyznaniu akademiku, otrzymuje sie w ostatniej chwili. Raczej
odradzalabym te opcje.
Oferty mieszkan mozna znalezc na stronach internetowych: http://www.studentenwg.de/Bonn,wg.html lub http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Bonn.13.0.1.0.html.

Ceny za pokoj wahaja sie od 300-500 euro. Ja za swoj pokoj 12 m2 w dzielnicy Bad
Godesberg placilam 335 euro, ale byla to jedna z najtanszych opcji.
Warto pamietac, ze w Niemczech w mieszkaniach na ogol nie ma mebli, co na
wynajem krotkoterminowy jest niezwykle uciazliwe. Czesto w mieszkaniach nie ma
nawet kuchni. W Niemczech umowe o wynajem podpisuje sie z agencja, a nie z
wlascicielem jak w Polsce. Przy wynajmie calego mieszkania trzeba pokazac tez
umowe o prace, co bylo dla mnie duzym zaskoczeniem. Gdy mamy umowa o prace
na czas okreslony, kilkumiesieczny, praktycznie niemozliwe jest wynajecie
mieszkania tylko dla siebie.
Życie towarzyskie i zwiedzanie:
DHL bardzo dba o integracje pracownikow. Eventy pracownicze odbywaja sie raz,
dwa razy w miesiacu. Dwa tygodnie po przyjezdzie pojechalismy na wyjazd 4dniowy
teamowy do Koblenz. W czasie lata oragnizowane byly gry, zabawy, wspolne grille,
buffety. Rowniez dzieki temu, iz w siedzibie glownej jest duzo praktykantow (ok. 50),
wszyscy sie znaja i organizuja wspolne imprezy, to szybko mozna poznac nowych
znajomych. Wszyscy praktykanci sa przeciez w dokladniej takiej samej sytuacji.
Przyjechali w obce miejsce, nie maja tu znajomych ani rodziny, szukaja nowych
znajomosci.
W DHL praktykanci spedzaja czas raczej z ludzmi z pracy. Oczywiscie mozna
poznac ludzi z zewnatrz na np. imprezach w Kolonii, ktora slynie z klubow z muzyka
elektroniczna czy tez rozmaitych kursach jezykowych, silowniach itp. Jednakze
powiedzialabym, ze jest to malo popularne. Pracownicy dhl okreslaja sie
pieszczotliwie jako „yellow family”, gdyz logo frimy jest zolte, a pracownicy znaja sie
tak dobrze, ze sa dla siebie jak rodzina. Z reszta pary, gdzie obie osoby pracuja w
DHL sa bardzo czesto spotykane.
Bonn to swietna baza wypadowa ze wzgledu na bliskosc lotniska Kolonia-Bonn, ktore
oferuje bardzo atrakcyjne cenowo przeloty. Najtansze sa przeloty do Mediolanu i
Warszawy (10 euro), ale w swietnych cenach mozna trafic bilety do Barcelony,
Lizbony, czy innych europejskich miast.
Bonn usytuowane jest niezwykle blisko granicy belgijskiej i holenderskiej. Dzieki tzw
jobticket, za ktory placimy 20 euro miesiecznie mozemy podrozowac w obrebie
niemal calego Landu za darmo lub za niewielka doplata. Bliskosc Kolonii, do ktorej i
pociagi jezdza srednio co 30 minut i Dusseldorfu co godzine (odpowiednio 25 min i
godzina podrozy) sprawia, ze „mieszkamy w 3 miastach”.
Bonn nie jest miastem bardzo rozrywkowym, to w Kolonii znajdziemy imprezy,
wystawy, koncerty, wyscigi konne (Sebastianstrasse), codziennie dzieje sie cos
wartego uwagi. Najbardziej znana ulica imprezowa w Kolonii to Zulpicherstrasse i
okolice Rudolphplatz. Bardzo modne sa tez undergraundowe klubu usytuowane z
reguly w odleglejszych czesciach miasta (Odonien, Bootshaus, Gewolbe)

Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych:
I kilka anegdotek...
Po przyjezdzie do Bonn, nalezy sie zarejstrowac w urzedzie miasta tzw. Stadthaus.
Nalezy w tym celu przybyc na umowione wczesniej spotkanie. Zalatwienie tej z
pozoru blahej i prostej formalnosci okazalo sie przerosnac moje najsmielsze
oczekiwania. Zgdonie z zaleceniami postanowilam zarejestrowac sie online, lecz nie
przewidzialam, iz wedlug kalendarzem z wolnymi terminami okazalo sie ze nastepne
spotkanie moge odbyc dopiero w 3 miesiace po przybycie. Chcialabym dodac dla
laikow, iz rejestracja konieczna jest do zdobycia upragnionego numeru
ubezpieczenia zdrowotnego i otrzymania wyplaty. Jako, ze bylam kompletnym
bankrutem po oplaceniu pierwszego miesiaca mieszkania, kaucji i zakupie
wszystkich przepieknych desek z ikei udajacych meble, nie moglam sobie na to
pozwolic. Doczytalam na stronie, ze zarejestrowac moge sie rowniez telefonicznie,
jednakze jedynie miedzy 7-7.30 rano (bodajze). Nieustraszona chwycilam za telefon i
jakiez bylo moje zdziwnie gdy pani na pytanie Do you speak english? Oburzona
moim zuchwalym zachowaniem odkrzyknela nein!!. Groteskowe, osoba zajmujaca
sie rejestracja dla nowych mieskszancow (w tym zgodnie z polityka emigracyjna
Niemiec z pewnoscia w znacznej wiekszosci cudzoziemcow) nie zna slowa po
angielsku. Dzieki Bogu na SGH tyle lat dzielnie uczylam sie o problemach
ekonomicznych wspolczesnego swiata w jakze dzwiecznym jezyku niemieckim, ze
nieco zdezorientowalam zdolalam wyartykulowac po co w zasadzie przeszkadzam tej
milej Pani o tak barbarzynskiej porze dnia. Okazalo sie moge pojsc zapisac sie w
dniu jutrzejszym, jednakze musze okazac numer i tu pani wypowiedziala jakies cyfry.
Nie udalo mi sie jednak sprawdzic czy dobrze zapisalam to co wlasie wymamrotala,
bo juz odlozyla sluchawke. Sciskajac w rece numerek i modlac sie zeby byl tym
wlasciwym, poszlam do Stadthaus.
Usiadlam po srodku tlumu imigrantow i placzacych dzieci i godzine wpatrywalam sie
w telewizor na ktorym wyswietlaly sie numerki. Coz to za wspanialy system nawet nie
mozna ksiazki poczytac ani zapatrzec sie na paznokcie, bo numerek zniknie i nigdy
nie dowiemy sie, ze nasza kolej minela juz bezpowrotnie. Jako, ze urodzilam sie w
latach 90tych minely mnie czasy PRLu, ale tak wlasnie bym je sobie wyobrazala. W
Polsce ciagle slysze narzekanie jak to u nas jest wszystko zle zorganizowane i
trudno dostepne. Chcialabym wszystkich owych niezadowolonych uspokoic – w
Niemczech jest jeszcze gorzej. Nawet chorowac mozna jedynie od 9-12 i 15-16.30 i
najlepiej zaplanowac potencjalna chorobe dwa dni wczesniej. Albo trzy.
Pociagi tez sa wiecznie spoznione, nie miejcie zludzen.

Co do wydatkow, jesli robi sie zakupy w starym dobrym Lidlu czy Rossmanie ceny sa
identyczne. Jedzenie w restauracjach to koszt ok. 10 euro, wejscie do klubu 10-15

euro . Takze kino, lyzwy i inne tego typu szalenstwa sa odzwierciedleniem 1:1 ( w
polsce 7 zl, tu 7 euro). Jedzenie w firmowych kantynach to koszt ok 5 euro za
posilek. Mimo wielkich planow oszczednosciowo-zdrowo zywieniowych zapal na
bieganie do Lidla, odstawania w kolejkach, gotowania w niedziele bardzo szybko
znika i kazdy odzalowuje te 5 euro dziennie.
Ogolnie uwazam, ze Niemcy niezwykle sobie utrudniaja zycie. Tyczy sie to rowniez,
a moze przede wszytskim zakupow. Zakupy sa wiec rowniez bardzo waznym
wydarzeniem, ktory urasta tu do rangi swietego sobotniego obowiazku. Jako, ze w
niedziele wszystko jest zamkniete, a wiekszosc sklepow w dni powszednie jest
czynna do 18/20, sobota jest to jedyny dzien, gdzie ludzie ciezko pracujacy sa
wstanie zrobic jakis zapas pozywienia albo kupic sobie jakies odzienie. W zwiazku z
tym w sobote zakupy robia wszyscy. Nie da sie przejsc. Drugi czlowiek doslownie
siedzi nam na glowie i jest to na ogol jakies dziecko, ktore z tej radosci zakupowego
szalenstwa placze i krzyczy nam do ucha. Zakupy w Kolonii gdzie trzeba taranowac
tlum, aby skrecic do upatrzonego sklepu, a potem biegac za sprzedawczynia przez
caly sklep i wyrywajac ja ze szponow tlumu pozostalych klientow, to obrazek ktory
bedzie mi sie snil jeszcze wiele nocy.
Jako, ze kuchnia niemiecka opiera sie ostatnimi czasy juz nie tylko na kielbasie i
ziemniakach, ale rowniez na kebabie i falafelu, serdecznie polecam moja ulubiona
falafelowa restauracje „Abu Hakam” zlokalizowana w Bad Godesbergu.
Inne:
DHL polozone jest 10 min metrem od centrum miasta i dworca glownego.
Bonn slynie ze swojego pieknego zoltego (a jakze!) uniwersytetu. W zwiazku z czym
za „drobna” oplata (20 euro) mamy dostep do calej uniwersyteckiej biblioteki. Z
drukarki czy innych biurowych urzadzen oczywiscie najlepiej korzystac w pracy 
Nalezy jednka uwazac, poniewaz tzw. „papier ekologiczny”, uzywany przez wszystkie
szanujace sie korporacje przypomina bardziej papier toaletowy niz papier do
drukowania oficjalnych dokumento

Ocena:
Praktyke oceniam na 5.
Dzieki tej praktyce z pewnosci dowiedzialam sie wiele u kulturze niemieckiej, o tym
jak to jest mieszkac w innym kraju, pracowac w miedzynarodowym srodowisku.
Praktyka zagraniczna uczy jak odnalezc sie w zupelnie nowym, obcym miejscu.
Dzieki temu oswiadczeniu poznalam wielu wspanialych ludzi, poznalam wielu
nowych przyjaciol z calego swiata.
Najwazniejsza rzecza jaka nauczyla mnie wymiana to, ze warto czasem wyjsc spoza
swojej strefy komfortu, nie tylko po to by wielu rzeczy sie nauczyc, ale zaczac
doceniac rozne rzeczy, patrzec inaczej na wiele spraw.

Z pracy jestem bardzo zadowolona. Moja szefowa byla niesamowicie przemila
osoba, ktora zawsze „szla mi na reke” wielokrotnie pozwalal pracowac z domu – z
Polski. Nigdy nie mialam problemu z wczesniejszym wyjsciem, zalatwieniem czegos.
Atmosfera w pracy bardzo sympatyczna, ludzie przemili. Jako, ze organizowalam
konferencje mialam bardo ciekawa prace, musialam wspolpracowac z wieloma
osobami, nauczylam sie ogroma rzeczy. Smialo moge powiedziec, ze ta praktyka to
bardzo, bardzo duza wartosc dodana w kwestii doswiadczenia zawodowego i
zyciowego.
Jedyne co, to nie moge odzalowac, ze ze wzgledu na ciecie kosztow nie zabrano
mnie na konferencje do Miami, ktora pomagalam organizowac hahaha
No coz, w takim razie nastepna praktyke musze poszukac, gdzies w tamtych
rejonach.

