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Morgenmuffel – poranny maruda

Kasztanowy ludzik

Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze ludzie 
nie mieszkali na betonowych pustyniach 
miast, jesienią najmłodsi bawili się kasz-
tanowymi ludzikami. Gromadki dzieci 
brodziły ochoczo w kolorowych liściach. 
Wszyscy pilnie wypatrywali, czy gdzieś nie 
pokaże się błyszczący kasztanowy brzuszek 
albo kolczasta kulka. Z kasztanów i żołędzi  
(w czapeczkach) można było wyczarować 
całe światy – ludziki, zwierzęta, pojazdy.  
Bawili się przy tym i dorośli i dzieci.

Kasztan w wierzeniach, zarówno w Polsce 
jak i w Niemczech, ma magiczną moc przy-
noszenia szczęścia, taką jak czterolistna 
koniczyna. Nastawieni proekologicznie wy-
korzystują kasztany zamiast chemicznych 
środków do prania. Kilka kasztanów pod po-
duszką lub pod łóżkiem podobno zapewnia 
spokojny sen.

Rok 2020 jest takim rokiem, w którym war-
to przypomnieć sobie wszystkie sposoby na 
dobry sen. To rok wydarzeń, które przypo-
mniały nam wiele zapomnianych zachowań 
i prawd życiowych. Od tych najprostszych 
– że myje się ręce po powrocie do domu 
i przed jedzeniem, do tych bardziej skom-
plikowanych – że państwo jest organizacją 
przymusową, a wolność nie oznacza posia-
dania paszportu, kiedy samoloty nie latają.

Jest takie powiedzenie (błędnie przypisy-
wane chińskim filozofom, m.in. Konfucju-
szowi): „obyś żył w ciekawych czasach”. 
To nie jest dobre życzenie, to jest klątwa. 
Temu powiedzeniu przypisuje się złowrogie 
życzenie życia w czasach, w których bardzo 
wiele się zmienia, niekoniecznie na dobre.  

I chyba nas wszystkich to spotkało – obojęt-
nie jaką pracę wykonujemy, kim jesteśmy, 
dzieje się za dużo.

Zbliżam się do 60-tki – wieku, w którym sta-
jemy się trochę niewidzialni dla otoczenia  
i trochę niewidzialni dla siebie. Ta niewi-
dzialność polega między innymi na tym,  
że nie potrzebuję już tak dużej dawki emocji 
jak kiedyś. Zwłaszcza emocji wywołanych 
zjawiskami, których nie potrafię ocenić. Na-
gle zniknęły wszystkie autorytety albo ina-
czej – pojawiło się tylu znawców i mędrców, 
że nie wiadomo czyje zdanie jest wiążące. 
Bez względu na osobiste poglądy i stanowi-
sko, utożsamiam się tylko ze stwierdzeniem 
mojego ulubionego pisarza fantastyki, futu-
rologa i filozofa – Stanisława Lema: „Dopóki 
nie skorzystałem z internetu, nie wiedzia-
łem, że na świecie jest tylu idiotów”.

Życzę sobie i Wam, żeby świat wrócił na 
swoje miejsce, żebyśmy mogli się trochę 
ponudzić, pomartwić tym czy na obiad ma 
być pomidorowa czy ogórkowa. Ale przede 
wszystkim żebyśmy byli zdrowi!

Jestem umówiona z moim dorosłym dziec-
kiem na wyprawę po kasztany. Kasztano-
wy ludzik może zapewni mi spokojny sen, 
a może skończy jako zamiennik proszku do 
prania. W każdym razie patrzę w przyszłość 
optymistycznie. Jeszcze raz zacytuję Lema: 
„Bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. :-)

Dorota Lewandowska
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Rano często jesteśmy nie w sosie. Nie-
miec powie „ich bin ein schrecklicher Mor-
genmuffel”. Nie chce nam się wstać z łóżka, 
tak samo mają nasi podopieczni.

Jak się samemu dobrze obudzić?

Masz tak? Na dźwięk budzika radośnie 
otwierasz oczy, przeciągasz się i energicz-
nie wstajesz. Podśpiewujesz myjąc się w ła-
zience, ciesząc się na zadania nowego dnia. 
Może… jeżeli jesteś tzw. rannym ptaszkiem 
albo jeśli jest to dzień powrotu do domu. 
Przeważnie jest to jednak wątpliwy scena-
riusz – zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym i dla śpiochów (Langschläfer). Budzik 
raczej denerwuje. Chcemy pospać jeszcze 
chwilkę, potem posiedzieć na łóżku z przy-
mkniętymi powiekami i dopiero gdy pę-
cherz zmusi, niechętnie udać się do łazienki 
myśląc – „znowu to samo”.

Pogodne rozpoczęcie dnia zależy w dużym 
stopniu od nas samych. Aby lepiej się wsta-
wało, warto przyswoić sobie kilka nawyków. 
Przede wszystkim, jeżeli czekają na nas ja-
kieś terminowe obowiązki, trzeba wstać 
troszkę wcześniej, odpuścić sobie to ukocha-
ne „jeszcze 5 minut” snu. Presja czasu, jaką 
będziemy czuli później, nie jest tego warta. 

Łatwiej zaczyna się dzień, jeżeli mamy spo-
kojny czas na przygotowanie się do pracy.  
I jeśli mamy czas na jakiś miły, poranny 
rytuał – posiedzenie przy filiżance dobrej 
kawy lub herbaty, spokojnie zrobienie ma-
kijażu, wyszczotkowanie włosów albo wy-
słuchanie wiadomości. Jeżeli na dworze 
jest jasno – warto odsunąć rolety i zasłony, 
jeżeli panuje jeszcze szary świt – najlepiej   
włączyć światło w pokoju. To pomaga!

Jak dobrze obudzić podopiecznego?

Osoby starsze, zmęczone życiem, schoro-
wane, przytłoczone zmianami neurologicz-
nymi i działaniem silnych leków, rano są 
z reguły przygaszone. I bardzo podatne na 
nastrój opiekunów. Bez względu na to, jakie 
schorzenia dotknęły naszych podopiecz-
nych, wyczuwają oni, czy nasze „Guten Mor-
gen” to życzliwe przywitanie czy zdawkowe 
burknięcie pod nosem. 

Rano obowiązkowo wpuszczamy do sy-
pialni seniora światło – naturalne lub elek-
tryczne. Dobrze jest podać pozytywny lub 
neutralny powód, dla którego go budzimy. 
Powiedzenie „trzeba już wstać” albo „musi 
Pani/Pan już wstać” nie zostanie raczej do-
brze przyjęte. Lepiej oznajmić, która jest go-
dzina i poinformować, że w kuchni czeka już 
ulubiona kawa albo jaki dzień się zapowia-
da – słoneczny/deszczowy/zimny/ciepły. 
Podopiecznym z reguły trzeba dać dłuższą 
chwilę na wybudzenie się. Tym bardzo scho-
rowanym lub wiekowym warto pomóc po-
budzić krążenie – pokręcić troszkę stopami, 
kilka razy lekko zgiąć w kolanie każdą nogę. 
Tym zdrowszym zaproponować, żeby zrobili 
to sami. Dopilnować, żeby po zmianie po-
zycji z leżącej na siedzącą, nie wstawali od 
razu, ale posiedzieli dla wyrównania ciśnie-
nia. I oczywiście staramy się cały czas mieć 
uśmiech na ustach. To pokonuje największe 
marudy!

Od Redakcji
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Pończochy i podkolanówki uciskowe 
– czy i kiedy możemy je zakładać?

Produkt medyczny bądź niemedyczny

Za produkty medyczne uznaje się pończo-
chy i podkolanówki uciskowe (Kompres-
sionsstrümpfe), które mają podaną określo-
ną klasę ucisku. Można je kupić na receptę 

przepisaną przez lekarza, ale również bez re-
cepty. Są to wyroby medyczne, które zarów-
no w Polsce, jak i w Niemczech, dzieli się na 
cztery klasy. Na etykietach takich produk-
tów można znaleźć informacje:

Lekarz decyduje o doborze odpowiedniego 
wyrobu uciskowego. Medyczne wyroby uci-
skowe są wykonane z kombinacji różnych 
materiałów syntetycznych. Jeszcze nie-
dawno używano do ich wyrobu gumy, stąd  
w języku potocznym spotyka się określenie 
nie „Kompressionsstrümpfe”, ale „Gummi-
strümpfe”.

Założenie medycznych wyrobów ucisko-
wych wymaga dużo siły i wprawy – im wyż-
sza klasa ucisku, tym trudniej. Nieprawidło-
we założenie może przynieść negatywne 
skutki. Zasadniczo w niemieckim prawie  
o pomocy pielęgnacyjnej, czynność zakła-
dania przepisanych przez lekarza Kompres-
sionsstrümpfe jest czynnością medyczną. 
Domowe opiekunki osób starszych nie po-
winny tego robić. Zdjąć pończochy i podko-
lanówki uciskowe może każdy.

W sytuacji zagrożenia epidemicznego, jakie 
ma miejsce w 2020 roku, wiele przepisów  
w zakresie czynności opiekuńczych zostało 

doraźnie zmienionych. Zdarza się, że do za-
kładania Kompressionsstrümpfe przyucza 
się i członków rodziny i opiekunki z Polski, 
udostępniając jednocześnie przyrządy po-
magające w prawidłowym nakładaniu poń-
czoch.

Jeżeli podopieczny korzysta ze zwolnienia 
z dopłat do leków i świadczeń (Zuzahlun-
gsbefreiung), usługę zakładania wyrobów 
uciskowych wykonuje Pflegedienst bez 
żadnych dodatkowych kosztów po stro-
nie pacjenta. Tak samo nabycie Kompres-
sionsstrümpfe jest wówczas finansowane 
przez kasę chorych (dwa razy w roku). W in-
nych przypadkach koszt założenia pończoch 
przez niemieckie służby medyczne w 2020 
roku wynosi 5,07 euro dziennie (i zdjęcia 
tyle samo). W Niemczech toczą się inten-
sywne dyskusje w tej sprawie. Chodzi mię-
dzy innymi o rozstrzygnięcie, kto powinien 
ponosić koszty takiej usługi – Krankenkasse 
czy Pflegekasse.

Temat jest szeroko dyskutowany wśród domowych opiekunów osób starszych, ale jest rów-
nież przedmiotem nieporozumień pomiędzy opiekunami a podopiecznymi i ich rodzinami. 
Podpowiadamy, jak rozstrzygnąć ten problem.

Klasa ucisku 
(Kompressionsklasse)

Siła ucisku 
(Intensität)

Ciśnienie mm/Hg  
(Druck)

I Lekka (leicht) 18-21

II Średnia (mittel) 23-32

III Mocna (kräftig) 34-46

IV Bardzo silna (sehr kräftig) 49 i więcej

Stützstrümpfe to nie  
Kompressionsstrümpfe

Seniorzy, ale również sportowcy, osoby, 
które długo podróżują pociągiem czy sa-
molotem noszą Stützstrümpfe. Są to wy-
roby niemedyczne, które może zakładać 

i ściągać każdy. Ich zakładanie może również 
sprawiać trudność. Dlatego takie kolanówki 
czy pończochy trzeba najpierw zrolować  
i powoli odwijać od czubków palców. Warto 
korzystać w takim przypadku z urządzeń do 
pomocy (Anziehhilfe) przy zakładaniu wy-
robów uciskowych.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku do mniej 
więcej 2010 roku, polski rynek pracy dla osób 
50+ nie miał wielu propozycji. Zwłaszcza je-
żeli chodziło o kobiety, które po wieloletniej 
przerwie, najczęściej związanej z opieką nad 
własną rodziną i wychowywaniem dzieci, 
chciały podjąć aktywność zawodową. Znale-
zienie pracy przez kobiety w dojrzałym wie-
ku graniczyło prawie z cudem. A jeżeli już 
jakaś praca była, to nie dawała ani satysfak-
cji finansowej ani zawodowej. Alternatywą 
stał się m.in. wyjazd do pracy w opiece nad 
osobami starszymi w Niemczech.

Załamanie gospodarcze spowodowane 
przez zagrożenie epidemiczne spowodowa-
ło, że historia może się powtórzyć. Będzie 
trudno o pracę i emigracja wahadłowa (pra-
cuję za granicą, ale systematycznie wracam 

do Polski) stanie się bardziej popularna niż 
w ostatnich latach.

Podpytaliśmy domowe opiekunki i opieku-
nów osób starszych, którzy są związani z tą 
branżą dłużej niż 5 lat, czy wyjeżdżając do 
Niemiec myślą tylko o zaspokojeniu bieżą-
cych potrzeb, czy może jednak o przyszłej 
pracy w Polsce?

Wbrew pozorom rozwijam 
się zawodowo

Marian ma 58 lat i wiele lat przepracował 
w Polsce jako kucharz w stołówce zakłado-
wej. Firma upadła, a on nie mógł znaleźć nic 
nowego. Nie pociągał go pomysł prowadze-
nia budki z frytkami i hot dogami, a na nic 
więcej nie miał pieniędzy. Wybrał więc inną 
drogę. Pracuje jako opiekun osób starszych 
już 12 lat i jest zachwycony. Bardzo lubi go-
tować i podoba mu się to, że w każdym miej-
scu pracy poznaje nowe smaki, inną tradycję 
kulinarną. Przegląda zapiski niemieckich 
gospodyń domowych, podpytuje, obserwuje 
i zapisuje pomysły. Poznał także w Niem-
czech wielu obcokrajowców, którzy chętnie 
dzielą się z nim sekretami własnej kuchni.

Razem ze swoim wiekowym podopiecz-
nym wziął nawet udział w dużych targach 
regionalnych, gdzie prezentowali zimową 
sałatkę warzywną starszego pana. Przepis 
jest tajemnicą domowej tradycji, ale Marian 
pomagał w przygotowaniach, więc już go 
zna. Zresztą otrzymał go od rodziny seniora na  
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pamiątkę, pięknie i starannie wykaligrafowany. 

Dzięki tej pracy ma pomysł na to, co będzie 
robił w Polsce, jak już odłoży trochę pienię-
dzy. Uruchomi właśnie produkcję gotowych 
posiłków. Niewielką wytwórnię – nie fabry-
kę jedzenia, ale lokalny punkt, który będzie 
dostarczał smakołyki do domów. Nie zdradzi 
co, ale na pewno nie pierogi, tego jest już za 
dużo. To będzie interes rodzinny. Córka i zięć 
opracowali już cały plan, wystartują w przy-
szłym roku. „Ludzie coraz większą uwagę 
przywiązują do tego co jedzą, a nie zawsze 
mają czas i ochotę na działania w kuchni”. 
Marian jest przekonany, że jego biznes od-
niesie sukces – tego mu życzymy!

Uwielbiam zwiedzać i robię to,  
a potem powiem innym jak to zrobić

Grażyna kryguje się trochę na pytanie  
o wiek. Z jej wyglądu trudno powiedzieć, ile 
ma lat. W końcu powiedziała, że na pewno 
ma już za sobą trzy „osiemnastki” i jeszcze 
troszkę. Pracuje jako opiekunka w Niem-
czech od 7 lat. Wiele lat zajmowała się swo-
ją obłożnie chorą mamą i pomimo dobrego 
zawodu, wypadła z rynku pracy. Już jako 
dziecko marzyła o podróżach, o zobaczeniu 
miejsc, które znała z książek.

Wybiera pracę w miejscach, które chce zo-
baczyć. Może bez końca wymieniać atrakcje 
w Niemczech, których jako zwykła turystka 
nie miałaby szansy odwiedzić ze względów 
finansowych: Wyspa Lindau, rejs po Boden-
see, katedra w Kolonii, wszystkie cieka-
we miejsca w Berlinie, jezioro Laacher See  
z drzemiącym wulkanem, pozostałości Im-
perium Rzymskiego w Trier, Herrenhäuser 
Gärten w Hanowerze, niemiecki Wersal 
Neues Schloss na Herrenchiemsee i wiele, 
wiele innych.

Grażyna będąc w Niemczech w pierwszej 
pracy nauczyła się obsługi komputera. Uczył 
ją wnuk małżeństwa, którym się opiekowa-
ła. Na początku tego roku założyła blog tu-

rystyczny o Niemczech, który już ma sporą 
grupę czytelników. Wiąże z tym plany na 
przyszłość. Chce przygotowywać tanie pla-
ny turystyczne dla niewielkich grup – gdzie 
pojechać, jak się poruszać, gdzie i co zjeść, 
jak znaleźć tani nocleg, no i jak rozłożyć czas 
zwiedzania, żeby jak najwięcej zobaczyć. 
„Na pewno sytuacja epidemiczna na świe-
cie będzie sprzyjała mojemu projektowi 
– ludzie będą woleli wyjeżdżać prywatnie,  
ze znajomymi i rodzinami, niż z dużymi 
operatorami turystycznymi”. Grażyna czuje,  
że jej się powiedzie – trzymamy kciuki!

Mały hotelik urlopowy dla osób 
starszych i ich bliskich

Laura od 6 lat konsekwentnie zbiera środki 
finansowe na przebudowę domu w pobli-
żu niemieckiej granicy. Ma 50 lat i planuje,  
że za 2-3 lata będzie, jak to się mówi, na 
swoim. Odziedziczyła wraz z dwoma sio-
strami (również pracującymi jako opiekunki 
w Niemczech) ładną posesję po cioci. Tam kie-
dyś już był niewielki pensjonat. 

Okolica jest piękna, jest i woda i las i więk-
sze miasto w pobliżu. Plan jest taki, żeby 
nieruchomości przywrócić dawny blask, 
przystosować ją do potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych. Nie, to nie ma być dom 
starców, to ma być bezpieczne miejsce urlo-
powe dla seniorów i ich rodzin. Takie, gdzie 
można zabrać mamę czy tatę, chorą żonę 
lub męża, którzy mogą odbyć krótką podróż.  
Takie, gdzie można znaleźć 2 w 1 – odpocząć 
przez kilka godzin dziennie, zająć się sobą  
i jednocześnie zostawić bliskich w doświad-
czonych rękach personelu, który zdobywał 
szlify w domowej opiece w Niemczech.

Laura wie, że to duże, kosztowne przedsię-
wzięcie. Będą razem z siostrami starały się 
pozyskać fundusze europejskie. „Wiem, że nie 
jestem jedyna, która planuje taką firmę. Od 
prawie każdej koleżanki opiekunki, która ma 
dom, słyszałam coś podobnego”. Laura wyróż-
nia się jednak konsekwencją – popieramy!

Pastuszek, który dał kobietom piękno

W Badenii Wirtembergii, w rejencji Fryburg, 
w powiecie Lörrach znajduje się maleńkie 
miasteczko Todtnau. Położone nad rzeką Wie-
se, u podnóży jednego z wyższych szczytów 
Szwarcwaldu – Belchen, najbardziej zasługuje 
na określenie „urokliwe”. Wokół piękne lasy, 
woda, góry, krystalicznie czyste powietrze. 
Zjeżdżają tu turyści, którzy chcą pojeździć na 
nartach, ale również tacy, których pociągają 
piesze wędrówki i podziwianie górskich za-
chodów słońca.

Dla opiekunek osób starszych, które lubią duże 
miasta, zgiełk, koloryt wystaw sklepowych to 
nie będzie najlepsze miejsce pracy. Dla tych, 
które uwielbiają spokój i naturę – idealne. Je-
żeli ktoś trafi tu do pracy w okresie zimowym 
to może w czasie wolnym pojeździć na nar-
tach.

Zanim jednak miasteczko stało się atrakcyj-
nym turystycznie ośrodkiem, było górską wio-
ską, gdzie życie biegło spokojnym, tradycyj-
nym rytmem. Ludność zajmowała się przede 
wszystkim prowadzeniem gospodarstw rol-
nych i hodowlą zwierząt. Pod koniec XIX wie-
ku rodzicom w obejściu pomagały dzieci. Nie 
było szkół, a żeby rodzina mogła się wyżywić, 
każdy musiał wnieść w to swój wkład.

Otóż właśnie w tym czasach, jako dziecko, pasł 
kudłate, szwarcwaldzkie owieczki niejaki Karl 
Ludwig Nessler (ur. 1872 Todtnau, zm. 1951 
w USA). Dziecięce przemyślenia z tego okre-
su zmienił w pasję i zawodowy sukces. Co go 
zafrapowało? Proste pytanie, jak to u dzieci 
bywa, zaczynające się od „dlaczego?”. „Dlacze-
go owieczki mają stale kręconą sierść a ludzkie 
włosy są najczęściej proste”?

Włosy i fryzura są dla kobiet bardzo ważne. 
Nie ma znaczenia, czy jest się młodą dziew-
czyną, dojrzałą kobietą czy wymagająca opie-
ki staruszką. Te z pań, które mają proste włosy 
marzą o tym, żeby nadać im puszysty wygląd, 
powiększyć optycznie objętość i uzyskać efekt 
zadbanej fryzury w jak najkrótszym czasie.  
I tych pań – z prostymi włosami było i jest  
w naszym regionie geograficznym więcej niż 
tych, które pracowicie prostują dane im przez 
naturę fale i loki.

Dorosły Karl Ludwig Nessler najpierw wy-
kształcił się na balwierza, a potem został fry-
zjerem. Nie zapomniał o swojej dziecięcej za-
gadce. Po wielu próbach, badaniach i ciężkiej, 
wytrwałej pracy wynalazł trwałą ondulację 
(Dauerwelle)! Jego wynalazek nie od razu spo-
tkał się z akceptacją środowisk fryzjerskich. 
Musiał włożyć sporo pracy w jego popularyza-
cję i wyemigrować z Niemiec. Spełnił jednak 
marzenie wielu pokoleń kobiet i wyzwolił ich 
włosy spod codziennego jarzma gorących że-
lazek, papilotów, gniotących wałków i grubej 
skorupy lakierów do włosów.

Karl Nessler miał wiele innych patentów 
(m.in. na farbowanie brwi i rzęs). To jednak 
trwała ondulacja była tym rewolucyjnym po-
mysłem, który pozwolił i nadal pozwala mi-
lionom kobiet uzyskać wymarzony wygląd. 
Od czasów Pana Nesslera zmieniły się metody  
i sposoby w jaki „skręca się” na trwałe włosy, 
ale jest to nadal jeden z najpopularniejszych 
zabiegów fryzjerskich. 

Gdyby któraś z czytelniczek trafiła do pracy 
w Todtnau, warto zajrzeć do muzeum Karla 
Nesslera. Zostało ono urządzone na wzór za-
kładu fryzjerskiego z latach 20-tych XX wieku. 
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Eintopf (wym. ajntopf) to dobrze znana pro-
pozycja na syty, rozgrzewający, jednodanio-
wy obiad, przygotowany w jednym garnku 
(ein Topf = 1 garnek). Eintopf może być zupą, 
gulaszem lub potrawką. Taki obiad ma kilka 
zalet – nie brudzimy dużo naczyń, nie mu-
simy stać ciągle nad garnkiem, możemy go 
odgrzać na kolację albo podać na następny 
dzień. Poza tym jest tańszy w przygotowa-
niu niż np. osobno smażone mięso, gotowa-
ne ziemniaki i warzywa – zużywamy mniej 
energii i tłuszczu.

Dzisiaj przepis na klasyczny westfalski Ein-
topf – Blindhuhn. Nazwa wynika podobno 
z różnorodności składników, wśród których 
każdy może znaleźć coś co szczególnie lubi 
i wywodzi się z przysłowia „Auch ein blindes 
Huhn findet mal ein Korn“ (trafiło się ślepej 
kurze ziarno). Nazwa „ślepa kura” jest prze-
wrotna – danie nie zawiera mięsa z drobiu. 

Co ciekawe, w kuchni wielkopolskiej znaj-
dziemy „ślepe ryby”. Nazwa ta jest równie 
myląca, bo dotyczy zupy ziemniaczanej,  
w której nie ma ani kawałeczka ryby. Jest po-
stna, nie ma w niej tłuszczu, nie pływają więc  
po jej powierzchni „oczka” – stąd nazwa.

Kiedy starość przykuwa do łóżka lub wózka 
inwalidzkiego albo wewnętrzne lęki nie po-
zwalają opuścić dobrze znanego otoczenia, 
jedną z rozrywek starszych ludzi staje się 
obserwowanie ptaszków (den Vögelchen 
zuschauen).

Seniorzy to przeważnie ranne ptaszki (der 
Frühaufsteher). Pewnie dlatego, że chodzą 
spać z kurami (mit den Hühnern schlafen 
gehen). W ich ogródkach znajdują się domki 
dla ptaków (das Vogelhäuschen) lub karmni-

ki, miejsca do karmienia (die Futterstelle). 
I chociaż sami jedzą jak wróbelki (wie ein 
Spatz essen), to mają gołębie serce (ein gu-
tes Herz haben) dla ptaszków. Opiekunka 
musi być czujna jak jastrząb (wachsam wie 
ein Falke) i pilnować, żeby zawsze była kar-
ma dla ptaków (das Vogelfutter). Szczebiot  
i ćwierkanie ptaków (das Zwitschern), sło-
wicze trele (Lerchentriller), gruchanie gołębi 
(gurren, girren) działa uspokajająco na star-
szych ludzi.

Istnieje taki specyficzny gatunek „niebieski 
ptak”– ktoś kto żyje bez pracy, na koszt in-
nych (der Nichtstuer lub der Schmarotzer). 
Kania to rzadki ptak drapieżny (kania czar-
na – Schwarzer Milan, kania ruda – Roter 
Milan). Gdy czekamy na coś niecierpliwie 

i z nadzieją, Niemcy powiedzą – etwas mit 
Ungeduld erwarten, etwas stark begehren, 
etwas sehnsüchtig erwarten. A po polsku? 
Łaknąć (pragnąć) czegoś, jak kania dżdżu! 
Hmm, jak brzmi mianownik liczby pojedyn-
czej od dżdżu??? Czyli jednak! To…

Deutsch ist einfach! Das Blindhuhn – „ślepe kury”

Składniki:
•  1 litr wywaru warzywnego 

(Gemüsebrühe)

•  300 g wędzonego, przerośniętego boczku 
(geräucherter durchwachsener Speck)

• 400 g zielonej fasolki (1 Dose weiße Bohnen)

• 400 g białej fasoli z puszki (weiße Bohnen)

• 300 g ziemniaków (Kartoffeln)

• 300 g marchewki (Möhren)

• 2 małe jabłka (Äpfel)

• 2 małe gruszki (Birnen)

• 2 cebule (Zwiebeln)

•  2-3 łyżki octu jabłkowego / ew. zwykłego 
(Apfelessig)

•  oregano i cząber  
(Oregano und Bohnenkraut)

• sól, pieprz (Salz, Pfeffer)

Przygotowanie: 
Pokrojony boczek i posiekaną cebulę gotujemy przez godzinę w 500 ml wody. W mię-
dzyczasie obieramy, kroimy pozostałe warzywa i owoce (jabłka i gruszki w ósemki). 
Wkładamy do garnka z wywarem cebulowym, wlewamy wywar warzywny, przypra-
wiamy solą i pieprzem. Gotujemy pod przykryciem ok. 40 minut. Jeżeli mamy suszone 
zioła – wkładamy od razu do garnka, świeże zioła – poszatkowane dodajemy pod koniec 
gotowania razem z 2-3 łyżeczkami octu.

Strzyżyk - der Zaunkönig
Szpak - der Star
Gołąb - die Taube

Wróbel - der Spatz, der Sperling
Sikorka - die Meise

Zięba - der Fink
Rudzik - das Rotkehlchen

Kos - die Amsel
Pliszka - die Bachstelze
Dzięcioł - der Specht

Gil - der Gimpel
Wrona - die Krähe
Sroka - die Elster

Deutsch ist einfach!
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Krzyżówka

Laureatką ostatniej krzyżówki została Pani Teresa M. z Wrocławia – gratulujemy!

Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi na adres Redakcji: Arbeitlandia, ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 
60-215 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”, do dnia 18 grudnia 2020 roku. Osoby, które prześlą 
prawidłowe rozwiązanie razem z zamieszczonym obok kuponem, otrzymają bon o wartości 50 PLN do wy-
korzystania w sklepie internetowym sklep.carework.pl. Fundatorem nagrody jest CareWork - carework.pl. 
Regulamin konkursu jest dostępny na www.arbeitlandia.eu.

www.arbeitlandia.eu

ZNAJDZIESZ TU:

SZUKASZ PRACY W OPIECE W NIEMCZECH?

 Odwiedź serwis arbeitlandia.eu!

 •   fachowe informacje;
 •   porady na temat wykonywania pracy w opiece;
 •   informacje o życiu w Niemczech;
 •   pomoc organizacyjną w znalezieniu pracy;
 •   wszystko, co musisz wiedzieć o Gewerbe oraz
 •   oferty pracy!

JUŻ JEST! NOWA, ODŚWIEŻONA STRONA ARBEITLANDIA.EU
kompleksowa, specjalistyczna strona internetowa skierowana do opiekunek  
i opiekunów osób starszych pracujących lub planujących podjąć legalne  
zatrudnienie w Niemczech



Oddział w Poznaniu
ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

 61 662 10 81 lub 82

Oddział w Legnicy
ul. Pocztowa 7
59-220 Legnica

 76 871 96 01

Oddział we Wschowie
ul. Kuśnierska 4
67-400 Wschowa

 65 520 47 18

Oddział w Łodzi
ul. Struga 26
90-513 Łódź

 42 233 88 41

Oferujemy wynagrodzenie do 1800 EUR „na 
rękę”, a teraz także premię za pracę w Wigilię, 
dwa dni Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 65 EUR 
netto za każdy dzień. Dodatkowe 260 EUR netto  
może być Twoje!*

Sprawdź nasze świąteczne oferty  
pracy w opiece w Niemczech!

Oddział w Lesznie
ul. Dworcowa 6
64-100 Leszno

 65 511 45 50

Oddział w Gliwicach
dział rekrutacji
ul. Zwycięstwa 47
44-100 Gliwice

 68 413 50 15

Oddział w Gliwicach
dział kadr i płac
 ul. Dolnych Wałów 9
44-100 Gliwice

 32 336 90 60

* kwota przy kontrakcie na minimum 30 dni

www.carework.pl info@carework.pl

ZA 4 DNI PRACY? 

DODATKOWE 260 netto
EURO


