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Wahasz się, czy praca 
w opiece jest dla Ciebie? 

Robaczek zazdrości  
czy zobojętnienie?
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Chroń dane podopiecznych tak,  
jak chciałbyś ochronić swoje

RODO, czyli nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony danych osobowych (niem. skrót DSGVO, ang. 
GDPR) to gorący temat ostatnich miesięcy. Temat lekko 
wiejący grozą, ze względu na olbrzymie sankcje finansowe, 
jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorców. Temat 
utrudniający np. firmom opiekuńczym skontaktowanie 
ze sobą opiekunek, ponieważ imię, numer telefonu 
i wykonywany zawód to w myśl nowych przepisów dane 
osobowe, których nie można ot tak sobie przekazać. 

Formalna strona nowych przepisów jest jasna dla dużych 
przedsiębiorców. Prawnicy rozłożyli rozporządzenie 
unijne na najdrobniejsze części, napisali definicje, umowy, 
oświadczenia, zgody. W praktyce opieki nad osobami 
starszymi w najgorszej sytuacji są opiekunki i opiekunowie 
prowadzący własną działalność gospodarczą. Niewiele 
jednoosobowych firm stać na zatrudnienie prawników, 
a one też powinny przystosować umowy z klientami do 
nowych wymogów prawnych.

Chciałabym trochę oswoić temat RODO. Przede 
wszystkim nie dotyczy ono kontaktów pomiędzy zwykłymi 
znajomymi. Dotyczy tylko danych o ludziach, danych 
zbieranych i mogących być wykorzystanymi przez firmy. 
Tak więc spokojnie, droga opiekunko, jeżeli w drodze 
powrotnej do domu poznasz sympatycznego pana albo 
odwrotnie – drogi opiekunie, jeżeli w drodze do Niemiec 
spotkasz miłą panią, możecie spokojnie wymienić się 
imionami, nazwiskami i numerami telefonów. Nikt nie 
ma prawa regulować taki zachowań ani za nie karać. 

Jeżeli jednak rodzina osoby starszej, która dostała od 
pracodawcy Twój profil ofertowy zawierający Twoje dane 
osobowe, bez Twojej zgody pokaże je zmienniczce, która 
będzie później nękała Cię telefonami – sprawa wygląda już 
inaczej. Jeżeli Ty zamieścisz zdjęcie ze swoją podopieczną 
czy podopiecznym na profilu społecznościowym  
– jest to również naruszenie przepisów. Jesteś w pracy,  
z podopiecznym łączą Cię stosunki zawodowe i nawet 
największa sympatia międzyludzka nie pozwala na 
publikowanie jego wizerunku. 

Samo naruszenie przepisów o RODO nie stanowi 
podstawy do wysuwania roszczeń finansowych wobec 
tych, którzy nasze dane osobowe udostępnili. Na osobie, 
której dane bez jej zgody udostępniono spoczywa 
obowiązek udowodnienia, że poniosła na skutek takiego 
działania straty. 

RODO nie jest takie złe. Ma za zadanie przypomnieć 
nam, że w świecie komputerów, Internetu, szybkiego 
rozpowszechniania informacji, nieuczciwych praktyk 
konsumenckich mamy nadal prawo do prywatności. To 
my i tylko my możemy decydować, kto, kiedy i w jakim 
celu może korzystać z naszych danych osobowych i danych 
osób, o których w ramach wykonywanej pracy coś wiemy.  
Zanim więc opowiesz sąsiadce podopiecznej, jaka babcia 
jest okropna i jak często musisz jej zmieniać pieluszki 
zastanów się chwilę. Pomyśl po prostu w takiej sytuacji 
o sobie. Czy chciałbyś/chciałabyś, żeby pracownik firmy 
opiekuńczej czy zatrudniony przez Ciebie bezpośrednio 
opowiadał sąsiadom o Tobie? Na pewno nie. Chroń więc 
dane i informacje o podpiecznych tak, jak chciałbyś/
chciałabyś aby były chronione Twoje dane. 
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Wahasz się, czy praca w opiece jest dla Ciebie?  
Przeczytaj!

Mam na imię Zofia, pochodzę z Mazur, chciałaby rozwiać 
kilka mitów o pracy w opiece nad osobami starszymi 
w Niemczech. Zastanawiasz się, czy to jest praca dla Cie-
bie? Przeczytaj moją historię.

Tak sobie wyobrażałam pracę w opiece nad osobami 
starszymi w Niemczech:

Dwa wężyki – kroplówka i cewnik. Skurczony, jęczący, 
wychudzony staruszek u kresu życia prosi bezgłośnie 
wzrokiem o zmianę opatrunku na paskudnie jątrzącej 
się ranie, pełnej bakterii i wszelkiego rodzaju zarazków. 
Ciemny, duszny pokój i ja sama bezradna w obliczu nie-
uniknionego. Bez żadnego przygotowania medycznego, 
z jedynym doświadczeniem w opiece jakim była zmiana 
pieluszek i kąpanie przed 50-laty mojego dziecka. 

Może gdzieś są takie miejsca pracy w opiece, ale ja przez 
kilka lat wyjazdów do Niemiec takiego nie spotkałam. 
Jestem bardziej przyjacielem domu i domowników, go-
sposią, brakującą córką i opoką. Przede wszystkim, jeżeli 
pracujesz legalnie, nikt nie będzie wymagał wykonywania 
czynności medycznych. Od tego są niemieckie służby me-
dyczne. Żadnych zastrzyków, kroplówek, pielęgnacji ran. 
Zdarzają się miejsca pracy, gdzie trzeba zmieniać regular-
nie pieluszki, opróżnić woreczek na mocz, ale to nie jest 
żadna opieka medyczna. Nie jest łatwo, ale można przy-
wyknąć. Nic co ludzkie nie jest nam w końcu obce, praw-
da? Jeżeli nie masz doświadczenia w opiece nad chory-
mi z zaburzeniami pamięci, czyli demencją lub obłożnie 
chorymi – nie przyjmuj takiej pracy. Są też inne.

Z czym spotkałam się w rzeczywistości?

Może miałam szczęście, ale przez te wszystkie lata 
trafiałam na podpiecznych, którzy sami nie dawali sobie 
rady głównie z prowadzeniem domu. Małżeństwa po 
80-tce, oboje jeszcze jakoś kuśtykający z laseczkami albo 
balkonikiem po domu, do ubikacji, na ławeczkę przed 
domem. Tylko wyprawa do sklepu po zakupy była dla 
nich wyzwaniem. Można zamówić w Niemczech zakupy 
na telefon, ale nie z każdego sklepu. 

Więc moje pierwsze podstawowe zadanie – robienie 
zakupów. Nieraz ściśle według listy sporządzonej przez 
staruszków. Zachowałam na pamiątkę jedną taką listę, 
na kawałku kartki wyrwanej z kalendarza ściennego. 
Moja podopieczna uczyła się niegdyś, jak wiele młodych 
Niemek, stenografii i kaligrafii. Niedowidząca, z lekko 
trzęsącą się ręką pisała tak pięknie i równo, że gdybym 
tego nie widziała na własne oczy, nie uwierzyłabym.  
W wielu miejscach sama decydowałam o tym, co kupić. 
Nieraz można było wybierać produkty z „wyższej półki” 
a nieraz skromniejsze środki finansowe pozwalały 

co najwyżej na polowanie na okazje w marketach. 
Podstawowe narzędzia pracy opiekunki w tym zakresie 
to rower albo torba zakupowa na kółkach. No, chyba,  
że ktoś ma prawo jazdy. Ja nie.

Przygotowywanie posiłków to następny podstawowy 
obowiązek. W każdym nowym miejscu dużą sztuką 
jest zapoznanie się z przyzwyczajeniami żywieniowymi 
staruszków. Byłam w takich miejscach, gdzie do śniadania 
nakrywało się stół jak dla najważniejszych gości, ale 
też w takich, gdzie trzeba było zaparzyć słabiutką 
kawę w ekspresie i posmarować grzankę marmoladą.  
Z obiadami musiałam się przestawić – w Niemczech  
je się obiady nawet już o 11.30. I też w niektórych domach 
są to celebrowane posiłki w wielkiej oprawie, łącznie 
z podgrzewanymi talerzami, a w niektórych skromna 
zapiekanka zjedzona w kuchni. Miałam podopiecznych, 
którym trzeba było pomóc w jedzeniu – pokroić na małe 

Od Redakcji
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Robaczek zazdrości czy zobojętnienie?

Oj, krytykowanie innych to jest to, co opiekunki i opieku-
nowie osób starszych w Niemczech bardzo lubią. Nic tak 
nie dodaje życiowego smaczku, jak wyrażenie negatyw-
nej opinii, ponarzekanie na podopiecznych. Znacie to?

I po co jej to potrzebne? Do grobu nie zabierze

Nie ma co ukrywać, że trafiamy do takich domów, któ-
rych bogactwo i dobrobyt przekracza nasze wyobrażenia. 
Piękne, zadbane wnętrza z solidnymi meblami. Mnó-
stwo mniej i bardziej wartościowych bibelotów, obrazy, 
miękkie grube zasłony i dywany, po których aż chce się 
chodzić na boso. Zadbana pani domu, której ulubio-

nym zajęciem jest przeglądanie sporej kasetki z biżute-
rią. Osoba sympatyczna, ale też potrafiąca zorganizować  
(i opłacić) sobie pomoc. Pomoc do sprzątania, pomoc 
do ogrodu, pomoc do załatwiania spraw formalnych. 
I w końcu osobista pomoc opiekunki osób starszych z Pol-
ski. Alina pracowała już w dwóch takich domach. I trud-
no od niej usłyszeć miłe słowa na temat podopiecznych. 
Całą swoją uwagę skupia na ich negatywnym ocenianiu. 
Wszystko po mężu dostała, i jedna i druga. Dzieci nie 
urodziła. Niby nie mogła, ale kto ją tam wie, może jej się 
nie chciało. Po co jej tyle pieniędzy. Nigdy nie pracowała. 
Trafiło się jej jak ślepej kurze ziarno, nawet ładna za mło-
du nie była, widziałam zdjęcia. Z biedy mąż ją wyciągnął,  

kawałeczki, bo ręka po wylewie nie chciała słuchać. Nie 
miałam jeszcze takiej sytuacji, w której musiałam kogoś 
karmić, ale z pewnością dałabym sobie radę. Jedna z pań, 
którymi się opiekowała miała problemy z przełykaniem 
i musiała mieć wszystko miksowane. Około godziny 
15 – 15.30 (po drzemce poobiedniej) w większości 
niemieckich domów jest czas na kawę i coś słodkiego 
lub owoce. Nie jestem mistrzynią w pieczeniu ciast, 
najczęściej kupuję gotowe. Czasami tylko upiekę placek 
drożdżowy i nadmiar zamrażam na później. Kolacje – nie 
spotkałam takiego domu, gdzie kolacja byłaby później niż 
o 18.30, ale nie wiem, czy tak jest wszędzie.

Obowiązki codzienne

Kupiłaś, ugotowałaś, podałaś – musisz posprzątać. 
Nie tylko po posiłkach, ale również te pomieszczenia,  
z których korzystają podopieczni i ty sama. Starszych 
ludzi i ich rodziny kusi nieraz, żeby wykorzystać pobyt 
opiekunki do zrobienia porządków w miejscach, gdzie 
sami nic przez 30 lat nie zrobili. Piwnice, garaże, dwa 
piętra domu, 16 olbrzymich okien do mycia – to nie dla 
mnie. Można odmówić i nikt nie będzie miał pretensji. 
Najwyżej babcia czy dziadek będą trochę obrażeni przez 
chwilę. Znam opiekunki, które chętnie podejmują się 
takich zadań z jednego powodu – nie lubią spędzać czasu 
ze starszymi ludźmi.

Wspólne spędzanie czasu – to najtrudniejsza, 
niewidoczna część tej pracy. Wolalabyś poczytać w swoim 
pokoju (osobny pokój dla opiekunki, do jej wyłącznego 
wykorzystania to podstawowe wymaganie w tej pracy) ale 
babcia czy dziadek chcą, żeby z nimi posiedzieć. Niekiedy 
boją się być sami, niekiedy tego nie lubią, a niekiedy  
z wrodzonej starczej nieufności wolą nas mieć na oku. 
No więc siedzisz przed rozkręconym głośno telewizorem 
i słuchasz i oglądasz niemieckie ludowe przyśpiewki albo 
polityczne dysputy, z których da się zrozumieć co drugie 
słowo. Jak masz szczęście to poduczysz się niemieckiego 
z seriali – tasiemców, które są takie same jak u nas. 
Opuścisz nawet 3 odcinki i nadal akcja stoi w tym samym 
miejscu. Często staruszkowie drzemią po prostu przed 

telewizorem ale biada, jak spróbujesz go wyłączyć czy 
cichaczem wycofać się do siebie. Pomimo wady słuchu 
instynkt natychmiast każe im przerwać drzemkę!

Pranie i prasowanie – jak jest dwoje podopiecznych to 
niekiedy jest co robić. Może nie tyle z codzienną odzieżą, 
ile z pościelą. Nie ukrywajmy, nawet bardzo dbającym 
o czystość ludziom starszym przytrafiają się nocne czy 
poranne niespodzianki. Starość po prostu taka jest, 
że nasz organizm nas zawodzi. Przed pieluszką na noc 
bronią się wszyscy tak długo, jak się da. Pół biedy jak są 
pościele z kory czy innych materiałów nie wymagających 
prasowania. Dobrze strzepniesz przed powieszeniem  
i po robocie. Kiedyś trafiłam do takiego domu, gdzie były 
jeszcze prawdziwe pierzyny i biała pościel do gotowania 
i maglowania. Babcia miała w domu maglownicę i chcąc 
nie chcąc nabyłam nowe umiejętności. Ciężkie to było  
i czasochłonne.

Nauka cierpliwości i radzenia sobie z trudnościami

Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu wymaga przełamania 
wstydu i skrępowania osób starszych. I cierpliwości  
u opiekunki. Patrzysz na te drżące, niezręczne palce, jak 
próbują przez minutę zapiąć jeden guzik. Może to się 
wydawać banalne, ale aż w środku rwie, żeby to zrobić 
samemu. A nie każdy pozwoli sobie pomóc. I trzeba 
wspierać samodzielność starszych panów i pań. Jak już 

się przyzwyczają do pomocy będziesz musiała być ciągle 
na wyciągnięcie ręki. Ze staruszkami jest trochę tak, jak 
z dziećmi – będą próbowali, na ile mogą sobie wobec 
ciebie pozwolić. Więc ty pozwól im na samodzielność. 
Asystowałam takiemu panu przy ubieraniu codziennie 
rano, a moja jedyna rola polegała na podciągnięciu 
spodni z jednej strony i założeniu skarpetek (pan był 
po wylewie, miał tochę niewładną rękę). Jedna minuta 
pracy, 20 minut oczekiwania aż pan zdjął pidżamę, założył 
majtki, koszulkę i spodnie. Szkoła cierpliwości.

Problemy są wszędzie, także w tej pracy. Niekiedy 
drobne, nieważne, o których można szybko zapomnieć. 
Nieraz jednak drobiazgi urastają do rangi złowrogiego 

potwora, który codziennie nas prześladuje. Jak to we 
wspólnym życiu. Wybawieniem jest to, że w pracy  
w opiece w Niemczech stosunkowo łatwo jest znaleźć 
inne miejsce pracy. 

Satysfakcja – to jedno z uczuć, które towarzyszy mi  
w tej pracy. Często mam okazję być dumna z postępów 
podopiecznych, ale jeszcze częściej – z własnego 
zachowania. Wytrzymuję przywary starości. Moim 
sukcesem jest to, że daję sobie radę. Starość nie jest 
łatwa, bo – jak słusznie mówił mistrz polskiej fraszki, Jan 
Sztaudynger „Na tym polega uwiąd starczy, że zamiast 
mówić, człowiek warczy”.

Zofia
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a zgrywa wielką panią. Mogłaby sama coś w domu albo 
w ogrodzie porobić. Życia nie zna. Co ona tam wie o świe-
cie. Po co jej to wszystko, do grobu majątku nie zabierze. 
A ta moja głupia zmienniczka ciągle się wszystkim za-
chwyca. Czym tu się zachwycać, bogata baba i tyle.

Nie jest to ładne zachowanie i nie są to miłe słowa. Nie-
którym po prostu życie ułożyło się łatwiej, mają więcej 
pieniędzy do wydania na to, na co my musimy sami za-
robić. Po dłuższej rozmowie z Aliną udało się w końcu 
usłyszeć, że to były dobre miejsca pracy. Nie miała zbyt 
wielu obowiązków, była traktowana z szacunkiem, otrzy-
mywała dobre wynagrodzenie. Lubi swoją zmienniczkę  
i dobrze ocenia jej pracę. Alina jest zresztą dobrym, po-
zytywnym człowiekiem. Ale musi w życiu walczyć o każdą 
złotówkę – eurocenta na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb swoich i swojej rodziny. I nie potrafi się pogodzić 
z nierównościami tego świata. Narzeka i krytykuje, bo po 
prostu gdzieś tam w każdym z nas tkwi taki mały roba-
czek zazdrości, dlaczego to nie ja?  

Co mnie to obchodzi?

Trafiamy też do takich domów, które są dużo biedniej-
sze niż nasz własny. Meble są stare, ściany całe wieki 
nie odnawiane, firanki rozsypują się ze starości po pró-
bie ich zdjęcia do prania. Jedzenia nie dosyć, że jest nie-
wiele, to jeszcze jest skromne i monotonne. Po rękach 
i sylwetce osoby starszej widać, że całe życie ciężko pra-
cowała, a wystarczało tylko na zwykłe utrzymanie. I nie 
tylko po tym. Prąd i woda są rygorystycznie oszczędzane. 
Wzbudza protest staruszka czy staruszki chęć codzien-
nej kąpieli czy włączanie pralki, skoro można wyprać 
coś ręcznie. Pieniądze na opiekę na starość były odkła-
dane z wielkim wysiłkiem przez wiele lat. Teresa ma 
obecnie takiego podopiecznego. Złości się, że nie chce 
kupić nowej patelni, że każe wyłączać światło w pokoju 
po godzinie 21 i starannie odlicza pieniądze na zakupy. 
I ciągle powtarza, że na wszystko ciężko pracował. Teresa 
aż się czerwieni ze złości – co mnie to obchodzi, że on 
na to ciężko pracował? Ja też ciężko pracuję i nawet za 
bardzo nie mogę nic odłożyć. Kto to widział, żeby prać 
ręcznie? Co to, średniowiecze, że kąpiel dwa razy w roku? 
Głodna nie chodzę, ale człowiek chciałby sobie czasami 
coś podjeść innego. Wiem, że mi płaci, ale pracowałam 
w innych miejscach i było inaczej. Zawsze coś więcej do-
stałam. A tu? Kupił mi kiedyś czekoladki na przecenie  

Wydaje się nam często, że Niemcy to taki dziwny kraj,  
w którym do opieki nad osobami starszymi zatrudnia się 
prawie wyłącznie pracowników z zagranicy albo oddaje 
się staruszków do domów opieki. Jest to bardzo potocz-
ne, krzywdzące stwierdzenie. Polskie opiekunki osób 
starszych znają tylko te sytuacje, w których ich pomoc 
jest niezbędna. Budujemy sobie na tej podstawie skrzy-
wiony obraz wszystkich niemieckich rodzin. Mogliby, ale 
nie chcą, nie mają czasu, rozpad więzi rodzinnych, samo-
lubni... 

Statystyki nie kłamią

Statystyki przeczą takim opiniom. Ponad 2/3 osób star-
szych w Niemczech znajduje się pod opieką członków 
własnej rodziny. Opiekunowie – krewni (niem. pflegen-
de Angehörige) to olbrzymia grupa społeczna w kraju 
naszych sąsiadów.  Współmałżonkowie, dzieci, wnu-
ki, synowe i zięciowie, ciocie i kuzynki dbają z pełnym 
zaangażowaniem o swoich bliskich. Tak samo jak my 
w Polsce dbamy o swoich rodziców i dziadków, Niemcy 
z pełnym oddaniem wspomagają swoich najbliższych 
w pokonywaniu przeciwieństw starości. Nie ma pomię-
dzy nami większych różnic w oddaniu dla rodziny.

Znacząca różnica jest jednak w zakresie pomocy, jaką 
pflegende Angehörige otrzymują od państwa niemiec-
kiego. W Polsce niestety nie ma jeszcze takich rozwiązań 
systemowych jak w Niemczech. Na co może liczyć pra-
cujący zawodowo członek rodziny niemieckiej, który sam 
opiekuje się osobą starszą?

Wsparcie państwa

Niedawno pisaliśmy o Kurzzeitpflege (opieka krótkoter-
minowa) czyli finansowanych przez państwo niemieckich 
instytucjach, które są zobowiązane przejąć opiekę nad 
osobami starszymi od jej rodziny przez 28 dni w roku. Jest 
to więc specyficzny rodzaj urlopu od obowiązku opieki 
dla wszystkich krewnych – tych którzy nie pracują, ale 
również tych, którzy pracują zawodowo.

Dla osób czynnych zawodowo, oprócz takiego ułatwienia 
jak Kurzzeitpflege, w Niemczech istnieją rozwiązania sys-
temowe w zakresie redukcji czasu pracy. Każdemu pra-
cującemu, który musi się zająć osobą bliską przysługuje 
od 2015 roku dodatkowy urlop, w wymiarze 10 dni ro-
boczych rocznie. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pra-
cownika z obowiązku pracy, jeżeli ten musi zorganizować 
opiekę lub samodzielnie ją sprawować. Pracownik za ten 
czas nie otrzymuje wynagrodzenia, ale przysługuje mu 
kompensata finansowa w postaci Pflegeunterstützungs-
geld. Jest to rodzaj zasiłku wspierającego opiekę, który 
wynosi 90% wynagrodzenia netto. 

Niemieccy pracownicy, którzy sami zajmują się bliski-
mi mają od 2008 roku również prawo do całkowitego 
zwolnienia z obowiązków pracowniczych (Pflegezeit) na 
maksymalnie 6 miesięcy, jeżeli muszą zająć się chorym 
bliskim. Na podstawie tych samych przepisów mogą tyl-
ko częściowo zredukować wymiar czasu pracy (Pflege-
teilzeit). Aby skorzystać z wybranej możliwości, należy 
poinformować o tym pracodawcę z 10-dniowym wyprze-
dzeniem. Nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe 
wynagrodzenie, ani zasiłek, ale pracownik jest chroniony 

Pflegende Angehörige – jest ich więcej niż myślisz!

i myślał pewnie, że będę go po rękach za to całowała. 
Sam potem wyjadł połowę a trzy dni marudził, że nigdy  
w życiu nie zjadł tyle pysznej czekolady. Też mi wydarze-
nie miesiąca!

Niekiedy zapominamy, że jedziemy do pracy. Takiej dziw-
nej pracy, że to samo możemy robić w różnych warun-
kach bytowych, u ludzi o różnym statusie majątkowym.  
Przestajemy widzieć cel pracy w opiece, jakim jest za-
spokojenie potrzeb osoby starszej w taki sposób, żeby 
nie zmieniać jej przyzwyczajeń i nie krytykować sytuacji 
życiowej. Teresa pracuje jako opiekunka osób starszych 
już ponad 10 lat i po zastanowieniu przyznała, że to fak-
tycznie już chyba trochę zobojętnienie. Więcej myśli  

w pracy o sobie. Chce mieć bardzo dobre warunki by-
towe, dużo pieniędzy na codzienne wydatki, moc decy-
dowania o wszystkim – kiedy i co jemy, kiedy wstajemy 
i kiedy idziemy spać, jak żyjemy. Ja i podopieczny a nie 
podopieczny i ja. Człowiek potrzebujący pomocy stanął 
u niej trochę na drugim planie. Ważniejsze stało się wła-
sne ja. Najpierw co ja chcę, a potem dopiero podopiecz-
ny. Wyraża głośno swoje niezadowolenie, nie pomyślała,  
że jej słowa mogą sprawić przykrość podopiecznemu. Tak 
tylko sobie gada, ale pracuje dobrze, dziadek jest zadba-
ny, dom w miarę skromnych możliwości również. Nawet 
odratowała piękne, ale zapuszczone róże w ogródku. 

A Ty? Też lubisz narzekać i krytykować?
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Stragany i stoiska warzywne w lecie w Polsce to króle-
stwo fasolki szparagowej. Żółtej. Polacy, zwłaszcza Wiel-
kopolanie, nie wyobrażają sobie letnich posiłków bez żół-
tej królowej fasoli. Tymczasem Niemcy nad żółtą fasolę 
szparagową (niem. gelbe Bohnen, Wachsbohnen) przed-
kładają jej zieloną krewną.

Dla kuchni niemieckiej typowe jest m. in. użycie octu 
tam, gdzie polska kuchnia nawet nie przewiduje tego 
połączenia. W Polsce żółtą fasolkę szparagową gotujemy 

w osolonej wodzie i podajemy na ciepło, polaną zrumie-
nioną tartą bułką, jako osobne danie albo dodatek do 
ziemniaków i mięsa lub jajka sadzonego. W Niemczech 
zieloną fasolkę gotujemy często w osolonej wodzie, ale 
potem chłodzimy i podajemy na zimno wymieszaną  
z dodatkiem octu. Zielona fasolka w słoikach (grüne Boh-
nen, Schnippelbohnen, potocznie Fitzebohnen) to jeden 
ze słynnych niemieckich warzywnych przysmaków kiszo-
nych (Sauergemüsen).

prawem przed zwolnieniem z pracy w tym okresie, a pra-
codawca musi umożliwić mu powrót na zajmowane sta-
nowisko. Pflegezeit i Pflegeteilzeit zalicza się do okresu 
emerytalnego i rentowego.

Szkoda, że w Polsce nie ma takich rozwiązań. Pozostaje 
mieć nadzieję, że nasze dzieci i wnuki jednak w  przyszło-
ści otrzymają podobne wsparcie od państwa. Aby mogli 
się lepiej zaopiekować nami – opiekunkami i opiekunami 
osób starszych. My niestety też się zestarzejemy...

Deutsch ist einfach

Jest w języku niemieckim takie słowo, które ma zastosowanie do ludzi bardzo chorych i znajdujących się u kresu życia: 
lindern. Jest to czasownik, który oznacza koić, uśmierzać, łagodzić.

W opiece nad osobami starszymi, zwłaszcza w opiece paliatywnej – Paliativpflege – jest to bardzo ważne słowo.

Celem opieki paliatywnej jest uśmierzenie bólu – den Schmerz lindern. Opiekując się ciężko chorym staramy się ukoić 
czyjeś cierpienia – jemandes Qualen lindern. Swoją obecnością możemy również pomóc przetrwać otoczeniu złe chwile 
i załagodzić sytuację kryzysową – die Notlage lindern.

Pod opieką paliatywną znajdują się nieuleczalnie chorzy – unheilbare Patienten. Śmiertelnie chorzy ludzie – sterbens-
kranke Menschen – otrzymują specjalną opiekę. Opieka paliatywna ma trzy główne zadania:

Opiekunki i opiekunowie osób starszych powinni nawet w tych najtrudniejszych chwilach ukryć własne emocje.  
Najważniejszym zadaniem całego otoczenia ciężko chorego jest nie utrudniać umierającemu odejścia – dem Sterbenden 
den Abschied nicht erschweren.

Paliatywną opieką medyczną w Niemczech zajmują się specjalistyczne zespoły lekarzy (Paliativärzte), pielęgniarek  
(Paliativ-Care Krankenschwester) i zawodowych opiekunek osób starszych (Paliativ-Care Altenpfleger/ Altenpflegerinnen).

W czym więc mogą pomóc, oprócz codziennej pielęgnacji, opiekunki i opiekunowie osób starszych z Polski?

Deutsch ist einfach!
Niestety tylko.....

Schmerzen zu lindern - uśmierzyć ból
Angst zu nehmen - uspokoić, „zabrać“ lęk
würdevolles Leben zu ermögliche - umożliwić godne życie

helfende Hand reichen - podać pomocną dłoń
den Schweiß von der Stirn abwischen - otrzeć pot z czoła
Bettlektüre vorlesen - poczytać coś do poduszki
jemandem Mut machen/ zusprechen - dodać otuchy
seelischen Halt geben - podtrzymać na duchu
den Bedürfnissen des Schwerkranken gerecht zu werden - liczyć się  
z potrzebami ciężko chorego

Grüne gegen gelbe. Fasolka zielona czy żółta?
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Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi na adres Redakcji: Arbeitlandia, ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 60-215 
Poznań, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”, do dnia 15 września 2018 roku. Osoby, które prześlą prawidłowe roz-
wiązanie razem z zamieszczonym obok kuponem, otrzymają bon o wartości 50 PLN do wykorzystania w sklepie inter-
netowym www.carework.pl/sklep. Fundatorem nagrody jest CareWork – www.carework.pl. Regulamin konkursu jest 
dostępny na www.arbeitlandia.eu.
Laureatami ostatniej krzyżówki zostali: Maria Z. z Rybnika, Teresa F. z Dzierżoniowa, Halina K. z Bydgoszczy  
oraz Mateusz C. z Poznania – serdecznie gratulujemy!

Trudno powiedzieć, dlaczego w Polsce popularniejsza jest 
odmiana w kolorze żółtym, a w Niemczech w zielonym. 
Jeden i drugi kolor fasoli ma podobne wartości odżyw-
cze i należy do tej samej odmiany – fasoli szparagowej. 
Bez względu na to, czyje upodobania kulinarne (a raczej 
– kolorystyczne) są ważniejsze, warto zwrócić uwagę na 
wartość odżywczą i właściwości lecznicze fasoli.

W stanie surowym nie nadaje się do jedzenia. Zawiera 
wiele składników szkodliwych i trudnych do strawienia. 
Ugotowana staje się źródłem witamin, kwasu foliowego, 
a także charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika. 

Ma niski indeks glikemiczny (niem. glykämische Index), 
jest więc dobrym wyborem w żywieniu osób chorujących 
na cukrzycę. Zielona fasolka szparagowa ma nieco więcej 
witaminy A, niż jej żółta krewna, ale ta ostatnia nadrabia 
większą zawartością potasu i fosforu.

Nieważne w jakim kolorze, ważne aby fasolkę szparago-
wą jeść. W lecie świeżą, gotowaną na różne sposoby. Dla 
tych, którzy mają trochę czasu i zacięcia do robienia prze-
tworów – przepis na kiszoną zieloną fasolkę szparagową. 
Przyda się również w polskiej kuchni jako alternatywa dla 
poczciwego ogórka kiszonego.

Fasolkę starannie myjemy w zimnej wodzie, odcinamy 
końcówki. W kuchni niemieckiej tradycją jest pokrojenie 
strąków fasolki na 2-3 cm kawałki, co przyśpiesza proces 
kiszenia. Są nawet do tego specjalne maszynki (Bohnen-
schneider). Leniwi nie muszą postępować tak dokładnie, 
wystarczy przeciąć strączki tylko na pół.

W dużym garnku, który zmieści fasolkę, zagotuj wodę  
z dodatkiem 2 łyżek soli i łyżki cukru. Do wrzątku wrzuć 
fasolkę i obgotuj ją przez 3-4 minuty, nie dłużej. Odcedź 
i wystudź. Do dwóch dobrze umytych i wyparzonych  

litrowych słoików włóż przekrojone ząbki czosnku i wsyp 
po łyżeczce gorczycy. Potem układaj w słoikach pionowo 
strączki fasolki (wystudzonej). Na wierzch włóż koper  
i zalej solanką. WAŻNE – żaden kawałek fasolki nie może 
wystawać ponad poziom zalewy. Inaczej kiszonka nam 
się zepsuje. Słoiki dobrze zakręcamy i po kilku dniach 
wynosimy w chłodne miejsce. Mleczny osad oznacza,  
że proces kieszenia przebiega prawidłowo, tak samo jak  
w przypadku ogórków.

Spróbuj, to jest smakowite!

Kiszona zielona fasolka szparagowa

Składniki:

•  kilogram zielonej fasolki – 1 Kg grüne Bohnen

•  koper z badaszkami (taki jak do kiszonych ogórków)  
– Dilldolde

•   4 małe lub 2 duże ząbki czosnku – 4 kleine oder 2 große 
Knoblauchzehe

•  2 łyżeczki białej gorczycy – weißer Senf

•  do zalania solanka w proporcji 1 litr wody – 1 łyżka 
stołowa soli (Salzlake, kurz Lake) zimna lub ciepła

Kostet mal, das ist lecker!




