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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „SS" 

Dryft Młodych „DM”  

WSPARCIE  
dla realizowanych naszych projek-
tów: 
 Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Paypal: poradniapmk@gmail.com 

  
     POZDROWIENIA   

Z ciekawością, spoglądając w dwana-
ście kolejnych  miesięcy 2022  roku, 
życzymy Wszystkim pomyślnej wę-
drówki w nieznane, wydawałoby się 
zaplanowane na miarę możliwości. 
Niech fascynacja nowymi wyzwa-
niami daje spełnienie i poczucie sen-
su bycia  i życia na emigracji. Z wia-
rą, nadzieja 
i miłością w Nowy Rok 2022.  
Powodzenia i pomyślności.  

Familiaris Team 

Nowy sektor poradniany „Familiaris”  
Poradnia ” po Stracie”  

Tematy utraty, przemijania, śmierci są nie-
uniknione w naszym życiu. Nikt nigdy nie 
jest gotowy na takie wydarzenia i emocjo-
nalne przeżycia. Stan smutku, żalu, cier-
pienia, bólu związanego ze śmiercią kogoś 
bliskiego określne słowem żałoby, jest 
normalną reakcją na stratę wyczekiwanej 
czy ukochanej osoby. 
Sposób przeżywania żalu może przybierać 
różną formę i natężenie, natomiast zawsze 
towarzyszą temu objawy somatyczne, po-
znawcze, behawioralne i emocjonalne. 
Żałoba jest szczególnie trudnym stanem i 
wiążę się z utratą, która często jest nieod-
wracalna.  

Pogodzenie się z odejściem i zachowanie 
dobrych wspomnień, skupienie się na ży-
ciu tu i teraz, wyznaczając nowe cele to 
podejście jedyne słuszne i skoncentrowane 
na szukaniu wyjścia z sytuacji trudnej, 
jednak niełatwe. 

Jak poradzić sobie z stratą… osoby bli-
skiej, ….kochanej,…dziecka, …dziecka 
nienarodzonego, …dziecka utraconego? 

Gdzie szukać wsparcia kiedy jest napraw-
dę trudno? 

Jak znaleźć odpowiedź na pytanie dlacze-
go? 

Wiele jest pytań, bardzo trudnych pytań w 
czasie żałoby, na które trudno jest znaleźć 
logiczne wytłumaczenie i sensowną od-
powiedz. Pojawia się wówczas poczucie 
zaburzenia naturalnej kolei rzeczy, rytmu, 
oczekiwań. Szczególne dotyka to osób 
wysoko wrażliwych. 
Wraz z grupą kompetentnych osób (dusz-
pasterz, psycholog, socjolog) chcemy to-
warzyszyć w tym trudnym i bolesnym eta-
pie życia. Rozmowa ze specjalistą, szuka-
nie pocieszenia, a także wspólne milczenie 
w obliczu smutku i żalu, wszystko to pełni 
rolę świadomego i konkretnego wsparcia, 
rzetelnej pomocy, towarzyszenia w tym 
delikatnym i trudnym czasie po stracie. 

Koordynatorzy poradni “po Stracie”: 
 Renata i Daniel Brosch

Nowy sektor towarzyszenia „Familiaris” 
Dryft Młodych “DM” 
To przestrzeń skierowana do wszystkich 
młodych, ciekawych życia, odkrywających 
jego nowe fascynujące etapy, poszukujący-
ch odpowiedzi po co? dlaczego ? skąd? kim 
jestem? i dokąd podążam? 
Chcemy towarzyszyć w Waszym dryfcie, w 
tej niezwykłej wędrówce ku dorosłości, 
proponując i oddając Wam do użytku prze-
strzeń do Waszych rozmów, aktywności, 
budowania relacji z drugim człowiekiem, 
szukania wsparcia w tematach interesujący-
ch, ważnych, niełatwych, w poszukiwaniu 
żywej wiary. 
Wraz z teamem kompetentnych fajnych lu-
dzi chcemy być, słuchać, pomagać w reali-
zacjach, umożliwiać zaistnienie Waszych 
kreacji, tworzyć z Wami nowe projekty na 
miarę możliwość. 
Zapraszamy Was to współtworzenia strefy 
“Dryftu Młodych” jako przestrzeni realiza-
cji kreatywnych pomysłów i wspólnoty słu-
chania, sensu, celi i dobrego Fan-u. 
Razem możemy ciekawiej i efektywnej 
“dryftować” do wyznaczonego celu. 
Jesteś ciekawy jak świadomie z zachowa-
niem Twoich własnych wartości prowadzić 
dryft ku dorosłości – zapraszamy  
“dryftuj” z Nami. Zapisy: link do formula-
rza zgłoszeniowego na stronie „Familiaris” 
Koordynator “Dryftu Młodych”:  
Magdalena Gontowiuk 

Strefa Kobiet “SK” 
…strefa kobiet bez masek, świadomych i 
spełnionych, kobiet przez duże „K” 
To poradnia dla kobiet zabiegających o sz-
częśliwe relacje ze sobą i innymi, kobiet 
pragnących żyć bez masek i przekraczania 
swoich granic, kobiet zachowujących sza-
cunek do samych siebie i akceptujące swoją 
kobiecość.  
Jak wyrażać  siebie bez „masek”?  
Czy we współczesnym świecie muszę być 
kobietą silną?… nieomylną?… perfekcyj-
ną?  
Jak być wysłuchaną? Kobiecość, a seksual-
ność? Jak być „piękną” inaczej? 
Kobiecość … bez strachu, lęku, bez oceny?  
Jako poradnia chcemy wspierać wszystkie 
kobiety, w każdym wieku, kobiety potrzebu-
jące porady i towarzyszenia w zakresie: 
uczuć, granic, komunikacji, asertywności, 
podejmowania decyzji, przekonań  czy te-
matach tabu.  
Zapraszamy na spotkania grupowe / indy-
widualne i tematyczne warsztaty online. 
Zapisy: link do formularza zgłoszeniowego 
na stronie „Familiaris” 
Koordynator „Strefy Kobiet”: 
Mirosława Petremant-Staniewska 

mailto:poradniapmk@gmail.com
mailto:poradniapmk@gmail.com


 KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „SS" 
Dryft Młodych „DM”  

           OGłOSZENIA  

                
W tym trudnym czasie pandemii ko-
ronawirusa chcemy wyjść z propozy-
cją duszpasterską dla narzeczonych, 
którzy pragną przygotować się do 
sakramentu małżeństwa. Jedną z 
propozycji jest internetowy kurs 
przedmałżeński za pomocą aplikacji 
Zoom.  
Terminy kursu na  rok 2022: 
I kwartał - 11-13 marzec 
II kwartał - 10-12 czerwiec 
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

WSPARCIE  
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy 
o wsparcie finansowe projektów. 
Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 
Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 
Paypal: poradniapmk@gmail.com 

  
  

Warsztaty tematyczne „Familiaris” 2022  

Tematem przewodnim rocznego cyklu spo-
tkań z trenerem warsztatów psychoeduka-
cyjnych jest bycie w zgodzie ze sobą jako  
podstawa budowania zdrowych relacji. 
Spotkania odbywać się będą w każdy trzeci  
piątek miesiąca o godzinie 20.00 do 21.30 
w ramach warsztatów tematycznych.  
Miejsce spotkań: Aplikacja Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
„Trening” prowadzi Mirosława Petremant-
Staniewski  według kolejności:  
1. Emocje - dar czy przekleństwo? / 21. 
01.2022  
2. Zdrowe współdziałanie z krytykiem we-
wnętrznym / 18.02.2022 
3. Piękno i funkcjonalność obszaru  psy-
chologicznego w twoich rękach / 
18.03.2022 
4. Asertywność - między uległością a agre-
sywnością / 15.04.2022 
5. Żyj swoim życiem: o decyzyjności i 
sprawczości / 20.05.2022 
6. Od szakala do żyrafa - komunikacja bez 
przemocy wg M. Rosenberga / 17.06.2022 
7. Pięć  języków miłości/ 15.07.2022 
8. Wsparcie w relacji / 19.08.2022 
9. Kryzys szansą na rozwój / 16.09.2022 
10. Małżeńska taktyka porozumienia / 
21.10.2022 
11. "Jazda bez trzymanki" - towarzyszenie 
nastolatkowi w drodze dojrzewania / 
18.11.2022 
12. Rób to co kochasz! / 16.12.2022 
Serdecznie zapraszamy do udziału. Spotka-
nia odbywają się bezpłatnie i bez koniecz-
ności wcześniejszej rejestracji. Wejście na 
spotkania jest otwarte. W przypadku pytań 
lub problemów technicznych prosimy o 
kontakt.  
Więcej terminów warsztatów tematycznych 
„Familiaris” 2022 na naszej stronie interne-
towej w zakładce „News”.  
Zapraszamy.  

Biuletyn  02/2022 

Spotkania Seniorów online, polonijny 
Klub Seniora „Familiaris”, czyli jakość 
życia seniorów na emigracji.  
Seniorzy dzięki swojemu doświadczeniu i 
wartościom przekazywanym młodszym po-
koleniom są ogromnym kapitałem z nieoce-
nionymi zasobami umiejętności, odgrywają 
kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i 
pamięci kulturowej, potwierdzonej do-
świadczeniem miłosierdzia, pokoju, spra-
wiedliwości i solidarności.  

W myśl słów Papieża Franciszka, który 
uczy, że: „Kościół nie może i nie chce pod-
porządkować się mentalności niecierpliwo-
ści, a tym mniej obojętności i pogardy wo-
bec starości. Musimy rozbudzić zbiorowe 
poczucie wdzięczności, uznania, gościnno-
ści, które sprawiają, że człowiek starszy 
czuje się żywą częścią swej wspólnoty”, 
koordynatorzy „Familiaris” podjęli decyzję 
o konieczności stworzenia „Spotkań Senio-
rów” zarówno lokalnie jak i w formie onli-
ne.  
Podjęta inicjatywa to swoistego rodzaju po-
lonijny Klub Seniora. Organizacja struktury 
i zakres tematyczny, jak również formy re-
alizacji podjętego projektu towarzyszenia 
seniorom na emigracji wymaga czasu i za-
angażowania wolontariuszy.  
Naszym celem jest podnoszenie jakości ży-
cia seniorów na emigracji (Quality of Se-
niors' Life) co ściśle łączy się z dobrosta-
nem fizycznym, materialnym, społecznym, 
emocjonalny, oraz zadowolenie z własnej 
produktywności.  

Tematyczne spotkania odbywać się będą w 
trybie online. Szczegółowy program do-
stępny jest na stronie poradni w zakładce 
„News”. Spotkania odbywać się będą w 
każdy pierwszy czwartek miesiąc o godz. 
17.00 za pomocą aplikacji Zoom (Meeting-
ID: 760 591 1314, Kenncode: 783540). 
Inicjatywa spotkań seniorów wspomagana 
finansowo jest przez Konsulat Generalny 
RP w Monachium w ramach projektu „Spo-
tkania seniorów w czasie pandemii – w ra-
mach Polonia 4 Neighbours”.  
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           OGłOSZENIA  

             
W tym trudnym czasie pandemii ko-
ronawirusa chcemy wyjść z propozy-
cją duszpasterską dla narzeczonych, 
którzy pragną przygotować się do 
sakramentu małżeństwa. Jedną z 
propozycji jest internetowy kurs 
przedmałżeński za pomocą aplikacji 
Zoom.  
Terminy kursu na  rok 2022: 
I kwartał - 11-13 marzec 
II kwartał - 10-12 czerwiec 
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

WSPARCIE  
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów. Każ-
dą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 
Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Wszyscy potrzebujemy: istnieć (psy-
chicznie, fizycznie, duchowo), przynale-
żeć (fizycznie, społecznie, socjalnie), a 
także stawać się (w rozwoju, wypoczyn-
ku, działaniu). Bądź razem i przeżywaj-
my swoje życia najlepiej jak tylko moż-
na. Bycie i życie we wspólnocie jest cen-
nym i ciekawym doświadczeniem, bo-
wiem dzięki drugiemu człowiekowi wy-
dobywamy to co w Nas jest najlepsze i 
najpiękniejsze. Stajemy się coraz pięk-
niejsi, mądrzejsi i bogatsi … życiowo. 

           
Wszystkich seniorów, osoby samotne, 
chore, babcie i dziadków  zapraszamy do  
udziału w tematycznych spotkaniach. 
Herbaciarnia to przestrzeń spotkań senio-
rów emigracyjnych przy herbacie w prze-
strzeni online. To miejsce rozmów senio-
rów jak również rozmów z seniorami, 
spędzania wspólnie czasu, rozwój, dzie-
lenia się swoim umiejętnościami, do-
świadczeniami i wiedzą.  
To także miejsc wspólnego picia herbaty, 
wspólnego bycia i przeżywanie codzien-
ności. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każ-
dego, bez konieczności wcześniejszej 
rejestracji. 
Tryb: online Zoom  
Czas: 17.00 – 18.30 
Meeting-ID: 760 591 1314, Kenncode: 
783540 
Spotkanie w marcu: 03.03.2022 - Druty 
czy szydełko? Oto jest pytanie dla senio-
ra! Jolanta Mara 
Pomoc techniczna +49176802469309.  
Zostań herbaciarzem Familiaris. 
           

Tematyczne warsztaty online 2022 
„Jeśli będziecie się kłócić w rodzinie, nie 
kończcie dnia bez zawarcia pokoju. A czy 
wiecie: dlaczego? Bo zimna wojna następ-
nego dnia jest jeszcze bardziej niebezpiecz-
na. W niczym nie pomaga – zapewnił Pa-
pież. – W każdej rodzinie powinny być uży-
wane trzy słowa: «proszę, przepraszam i 
dziękuję». Proś z uprzejmością, bo nie moż-
na być natrętem, wtrącać się w życie dru-
giego człowieka. Dziękuj – wdzięczność jest 
znakiem szlachetnej duszy. Przepraszaj, bo 
zdarza nam się zrobić coś złego i ktoś czuje 
się obrażony. Nie zapominajcie tych trzech 
słów: proszę, przepraszam, dziękuję. Jeśli są 
one używane w rodzinie, to rodzina jest 
zdrowa.“ Papież Franciszek w orędziu na 
Rok poświęcony Rodzinie „Amoris 
laetitia”, 27.12.2020.  
W każdej rodzinie są problemy, a nawet 
kłótnie, ponieważ jesteśmy tylko słabymi 
ludźmi” – przyznał Papież Franciszek. Dla-
tego bądźmy dla siebie dobrzy i spieramy 
się nawzajem. 
Jak żyć i być w zgodzie ze sobą, co stanowi 
podstawę budowania zdrowych relacji w 
małżeństwie, rodzinie czy społeczeństwie? 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każdego, 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Link do spotkań: 
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy w marcu:  
18.03.2022 -  Piękno i funkcjonalność ob-
szaru  psychologicznego w twoich rękach- 
Mirosława Petremant-Staniewska  
25.03.2022 -  Jak dogadać się z Parentsami? 
Kilka praktycznych ścieżek komunikacyj-
nych - ks. dr Michał Wilkosz 

          

Biuletny  03/2022 
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WSPARCIE  
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów. Każ-
dą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 
Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

       POZDROWIENIA  
Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy  składamy Wszystkim ser-
deczne  życzenia. Życzymy Wam, 
aby Waszą codzienną radością był 
Chrystus zmartwychwstały. Niech 
Bóg nam pomoże powrócić naszą 
osobistą i wspólnotową pamięcią do 
tej wiary, która pochodzi od żywego 
Chrystusa, do nadziei ożywionej tch-
nieniem Ducha Świętego i do miłości, 
której niewyczerpanym źródłem jest 
miłosierne serce Ojca. Dziękujemy 
za Wasze wsparcie i życzymy 
Wszystkim błogosławionych Świąt 
Wielkanocnych.  

Familiaris Team  

 

 

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach przy 
herbacie. Zostań herbaciarzem i sympaty-
kiem Familiaris : D 
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkania w kwietniu: 
07.04.2022 - Pieczemy mistrzowskie ma-
zurki wielkanocne - Magdalena Gonto-
wiuk 
21.04.2022 - Moda na bycie fit -witaminy 
- Elżbieta Blau 
Pomoc techniczna +4917680246939 

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każdego, 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy w kwietniu:  
15.04.2022 - Asertywność – między uległo-
ścią a agresywnością - Mirosława Petre-
mant-Staniewska  
22.04.2022 - Bądź czujny! Warsztaty z za-
kresu prewencji przeciw molestowaniu oraz 
przemocy seksualnej - Monika Horoch 

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczonej/ 
narzeczonego i zaleca się wspólny udział… 
w i a r a n i e j e s t k r y t e r i u m d o n i e 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówimy 
o komunikacji, blaskach i cieniach emigra-
cji, wartościach… polecamy wspólny 
udział.  

 
Terminy w roku 2022:  
II kwartał - 10-12 czerwiec 
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Małżeński Challenge online 
Biegniemy naprzód, biegniemy obok, bie-
gniemy ku przyszłości… 

Zapraszamy na trening wszystkie małżeń-
stwa dbające o jakość więzi małżeńskiej, 
szukające nowego impulsu, dynamiki, fa-
scynacji bycia razem w zdrowej relacji 
małżeńskiej.  
Challenge czyli wyzwanie jakie stawiają 
sobie małżonkowie sobie, jak również swo-
im współmałżonkom. Siedem treningów, 
siedem uczuć, siedem godzin warsztatowy-
ch. 
Sobota 21.05.2022  
Czas: 10.00 –18.00  
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 

Wśród treningów: 
1. W czeluściach własnego EGO. 
2. Przekroczenie swoich granic i bycie 
poza strefa komfortu. 
3. Efektywna komunikacja (uczuć, po-
trzeb, oczekiwań). 
4. Przecież kocham Cię doskonale! 
5. Wspólna wizja generuje naszą przy-
szłość. 
6. Budowanie “tajemnej” więzi w związ-
ku na emigracji? 
7. Sięgamy po najlepsze: wspólny czas. 

Challenge to także trening nazywania i 
świadomego doświadczania uczuć jakie się 
pojawiają w sytuacjach codziennych.  

Czy wiesz jakie sobie z nimi radzić? czy 
umiesz je określić? jak smutek zamieniać w 
radości i czy to się opłaca? 

Wśród uczuć: radość, zachwyt, zadowole-
nie, neutralność, smutek, gniew, strach 

 
Zapraszamy na Małżeński Challenge onli-
ne. 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 
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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigra-
cji”Familiaris” to poradnia na emi-
gracji dla potrzebujących wsparcia, 
informacji, kontaktów.   
To także wspólnota słuchania i towa-
rzyszenia, wspólnota sensu, zaanga-
żowania i formacji duchowej.  
Utworzona przez wolontariuszy 
przestrzeń wyobraźni miłosierdzia i 
diakonii kultury służy wielu potrze-
bującym i szukający pomocy.  
Pomoc ta przybiera różną formą i 
zakres. 

Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  

Każdą darowiznę honorowaną przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie.  

A jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytyw-
ne myśli i dobre słowo.  

Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   
      

  

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach przy 
herbacie. Zostań herbaciarzem i sympaty-
kiem Familiaris : D 

Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie w maju:  
05.05.2022 - Ziołowe mikstury mocy senio-
rów - Brygida Kozioł 
Pomoc techniczna +4917680246939 

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każdego, 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 

Terminy w maju:  
20.05.2022 -  Żyj swoim życiem: o decy-
zyjności i sprawczości - Mirosława Petre-
mant-Staniewska   
27.05.2022 - Zapomnieć przed grobową 
deską – praca nad przebaczeniem w rozwo-
ju osobistym - ks. dr Michał Wilkosz 

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczonej/ 
narzeczonego i zaleca się wspólny udział… 
w i a r a n i e j e s t k r y t e r i u m d o n i e 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówimy 
o komunikacji, blaskach i cieniach emigra-
cji, wartościach… polecamy wspólny 
udział.  

 

Terminy w roku 2022:  
II kwartał - 10-12 czerwiec 
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Małżeński Challenge online 
Biegniemy naprzód, biegniemy obok, bie-
gniemy ku przyszłości… Zapraszamy na 
Małżeński Challenge online. 
Zapraszamy na trening wszystkie małżeń-
stwa dbające o jakość więzi małżeńskiej, 
szukające nowego impulsu, dynamiki, fa-
scynacji bycia razem w zdrowej relacji 
małżeńskiej.  
Challenge czyli wyzwanie jakie stawiają 
sobie małżonkowie sobie, jak również swo-
im współmałżonkom.  

Siedem treningów, siedem uczuć, siedem 
godzin warsztatowych. 
Sobota 21.05.2022  
Czas: 10.00 –18.00  
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 

 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Warsztaty poprowadzi  Joanna Joanna Łu-
kjaniuk - dr, psycholog, psychoterapeuta, 
nauczyciel akademicki, autorka wielu arty-
kułów naukowych i popularnonaukowych z 
dziedziny terapii rodzin, profilaktyki i psy-
choterapii uzależnień oraz wychowania 
dzieci i młodzieży. Od wielu lat współpra-
cuje z samorządami lokalnymi prowadząc 
programy profilaktyczne i terapeutyczne 
skierowane do osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym i zawodowym.  

Doświadczony praktyk w zakresie psycho-
logii szkolnej. Od 2011 r. w Duszpaster-
stwie Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej 
prowadzi terapie rodzinne i małżeńskie 
m.in. wśród rodzin adopcyjnych. Od 2002 r. 
prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży KAI KAIROS. Autorka progra-
mu terapeutycznego Ośrodka Profilaktyki i 
Terapii „Jest Czas” w Płocku, którym kieru-
je od 2005 r.. Od 2016 r. prowadzi Centrum 
Erit. Współautorka projektu „Jakość Pomo-
cy przeciw przemocy”.  
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 KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigra-
cji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.  To także 
wspólnota słuchania i towarzyszenia, 
wspólnota sensu, zaangażowania i 
formacji duchowej.  

Utworzona przez wolontariuszy 
przestrzeń wyobraźni miłosierdzia i 
diakonii kultury służy wielu potrze-
bującym i szukający pomocy. Pomoc 
ta przybiera różną formą i zakres. 
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów.  

Na miarę Waszych możliwości pro-
simy o wsparcie finansowe projek-
tów. Każdą darowiznę honorowaną  
przez „Spendenschein” można 
uwzględnić w rocznym rozliczeniu 
podatkowym dołączając otrzymany 
od Nas dokument. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie. A 
jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytyw-
ne myśli i dobre słowo.  
Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   

      
  

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach przy 
herbacie. Zostań herbaciarzem i sympaty-
kiem Familiaris : D 
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie w czerwcu:  
02.06.2022 - W zdrowym ciele zdrowy 
duch  -  Magdalena Siedlok 
Pomoc techniczna +4917680246939 

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każdego, 
bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy w czerwcu:  
17.06.2022 - Od szakala do żyrafa – komu-
nikacja bez przemocy wg M. Rosenberga - 
Mirosława Petremant-Staniewski 
24.06.2022  - Docenienie w miejscu pracy – 
jak inspirować ludzi do działania?- Monika 
Horoch 

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczonej/ 
narzeczonego i zaleca się wspólny udział… 
w i a r a n i e j e s t k r y t e r i u m d o n i e 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówimy 
o komunikacji, blaskach i cieniach emigra-
cji, wartościach… polecamy wspólny 
udział.  

 
Terminy w roku 2022:  
II kwartał - 10-12 czerwiec 
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Rodzicielski Challenge online 
Biegniemy naprzód, biegniemy obok, 
biegniemy ku przyszłości…razem z 
dziećmi. 
Zapraszamy na trening wszystkie mał-
żeństwa posiadające lub planujące po-
tomstwo, dbające o jakość więzi mał-
żeńskiej jednocześnie pragnące świado-
mie wychowujące swoje dzieci. Chal-
lenge czyli wyzwanie jakie stawiają so-
bie rodzice w kontekście odpowiedzial-
nego i świadomego rodzicielstwa. 
Siedem treningów, siedem uczuć, sie-
dem godzin warsztatowych.  
Wśród treningów: 
1. Uczucia – rozpoznawać, nazywać i 
wyrażać. 
2. Praktyczne sposoby komunikacji 
emocjonalnej z dzieckiem. 
3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? 
4. Czy i jak rozmawiać z dzieckiem o 
sytuacji kryzysowej. 
5. Pochwała i zachęta – budowanie po-
czucia wartości dziecka. 
6. Kochać i wymagać mądrze. 
7. Jak określać dziecku granice?  
Zrobimy to wspólnie!!! 
Sobota 22. październik 2022 
Czas: 10.00 – 13.00, 14.00 -18.00  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 

 

Warsztaty poprowadzi Krystyna Roma-
nik- pedagog, realizator /certyfikat ORE 
-Ośrodek Rozwoju Edukacji/.  
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 
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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigracji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.  To także 
wspólnota słuchania i towarzyszenia, 
wspólnota sensu, zaangażowania i 
formacji duchowej. 

Utworzona przez wolontariuszy 
przestrzeń wyobraźni miłosierdzia i 
diakonii kultury służy wielu potrze-
bującym i szukający pomocy. Pomoc 
ta przybiera różną formą i zakres. 
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  

Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie.  

A jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytywne 
myśli i dobre słowo.  

Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
przy herbacie. Zostań herbaciarzem i 
sympatykiem Familiaris : D 
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie w lipcu:  
07.07.2022  Zwierzaki – towarzysze se-
niorów - Anna Nowakowska - Stasina 
Pomoc techniczna +4917680246939  

       

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każde-
go, bez konieczności wcześniejszej reje-
stracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy w lipcu:  
08.07.2022  - Pięć  języków miłości? / 
Mirosława Petremant-Staniewska 
22.07.2022  - Pomniejszanie oczu stra-
chom – od nazywania do kontroli lęku  / 
ks. dr Michał Wilkosz 

     

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mó-
wimy o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy 
wspólny udział.  

Terminy w roku 2022:  
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Dzień Dziecka  w Familiaris 
W roku dedykowanym Rodzinie przez 
jasne głoszenie Ewangelii i czułość w 
towarzyszeniu tworzymy nową jakość 
emigracyjnego duszpasterstwa rodzin. 
W dniu 1. czerwca  wspólne celebrowa-
liśmy Dzień Dziecka. Tematem spotka-
nia dzieci była „Najważniejsza podróż  
- historia  człowieka, który chciał spo-
tkać Boga”. Gościem specjalnym był  
ks. Rektor PMK w Niemczech dr Mi-
chał Wilkosz, który podjął dyskusję  z 
dziećmi gdzie można spotkać Boga i 
dlaczego chcemy GO spotykać i z nim 
rozmawiać.  
Spotkanie miało charakter hybrydowy 
(offline i online).  

         
W dbałość o naszych najmłodszych 
członków wspólnoty emigracyjnej, ich 
potrzeby i rozwój chcemy stworzyć 
przestrzeń romów i spotkań z dziećmi.  
Celem spotkań jest oferowanie czasu, 
otwartości na rozmowę  i kształtowanie 
umiejętności podejmowania dialogu  na 
poziomie zrozumiałym dla dzieci w 
tematach ważnych i kluczowych. Sz-
czegółowy plan oferowanych wydarzeń 
dla dzieci udostępniony zostanie  w 
najbliższym czasie (lipiec 2022). Za-
praszamy  do udziału i współtworzenia 
przestrzeni spotkań dzieci na emigracji.  
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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigracji 
”Familiaris” to poradnia na emigracji 
dla potrzebujących wsparcia, infor-
macji, kontaktów.  To także wspólnota 
słuchania i towarzyszenia, wspólnota 
sensu, zaangażowania i formacji du-
chowej. Utworzona przez wolontariu-
szy przestrzeń wyobraźni miłosierdzia 
i diakonii kultury służy wielu potrze-
bującym i szukający pomocy. Pomoc 
ta przybiera różną formą i zakres. 

Realizujemy projekty ukierunkowane 
na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na mia-
rę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  
Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 
Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie. A 
jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytywne 
myśli i dobre słowo.  
Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach przy 
herbacie. Zostań herbaciarzem i sympaty-
kiem Familiaris.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie w sierpniu:  
04.08.2022 - “Gry, zabawy, książki, teatr” 
jako pomost pokoleniowy / Tadeusz Bia-
łecki 
Pomoc techniczna +4917680246939  
       
Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każde-
go, bez konieczności wcześniejszej reje-
stracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy w sierpniu: 
19.08.2022 - Wsparcie w relacji / Mirosła-
wa Petremant-Staniewski  

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówi-
my o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy wspól-
ny udział.  
Terminy w roku 2022:  
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Kongres Rodzin Polonijnych  
W dniach 10.-11. września 2022 będzie 
miał miejsce Kongres Rodzin Polonijnych  
na emigracji i dla emigracji organizowany 
przez Polonijna Radę Rodziny przy Dele-
gacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji 
Polskiej i współorganizowany przez Fami-
liaris  
Wydarzenie będzie miało formę hybrydo-
wą (online i offline / Calsberg).  

Tematem kongresu jest wychowanie dzieci 
i młodzieży w rodzinie polonijnej.   
Zapisy obowiązkowe.  

Szczegóły: www.emigracja.episkopat.pl

„Pielgrzymi nadziei” na emigracji.  
„Najważniejsza podróż- człowiek, który chciał 
spotkać Boga” to temat spotkania dzieci w 
przestrzeni offline i online, które odbyło się 1. 
czerwca 2022 z okazji Dnia Dziecka. Kontynu-
ując to poszukiwanie w obliczu Roku Jubile-
uszowego 2025, którego mottem jest „Piel-
grzymi nadziei”  chcemy jako wspólnota Fami-
liaris aktywnie angażować się w drogę syno-
dalna i towarzyszyć w poszukiwaniu dobra, 
przyjaźni z otoczeniem, solidarności z drugim 
człowiekiem.  

Nowe inicjatywy jakie podejmujemy właśnie w 
tym celu dedykowane są w sposób szczególny 
do dzieci i osób młodych, bowiem jak słusznie 
zauważył Papież Franciszek „coraz większa 
liczba osób, szczególnie młodych, uznaje, że 
troska o stworzenie jest podstawowym wyra-
zem wiary w Boga i posłuszeństwa Jego woli”.   

Oczekując na Rok Jubileuszowy - Rok Łaski 
chcemy ożywiać wiarę, nadzieję, miłość, stwa-
rzać przestrzeń dialogu i budować zaufania 
jako znaków odrodzenia współistnienia i 
wspólnego przebywania.  

Zapraszamy do udziału w nowych inicjatywa-
ch:  
- Podwórko „Emi&Gracji” 
Miejsce spotkań dzieci żyjących na emigracji, 
gdzie będziemy wspólnie rozmawiać, śpiewać, 
słuchać bajek, inspirować się i szukać odpo-
wiedzi na pytania łatwe i te mniej łatwe.  

To czas spotkania z towarzyszkami, które będą 
Nas oprowadzać po różnych zakątkach naszych 
Misji.  
Zapraszamy do współtworzenia i udziału.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: offline i online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy: 2. środy miesiąca: 7.09.2022, 
05.10.2022, 09.11.2022, 14.12.2022  
Więcej informacje na stronie Familiaris / News 
/  Podwórko „Emi&Gracji” 

- Ferment „Dryftu Młodych” 
Przestrzeń spotkań młodych osób, żyjących na 
emigracji, którzy chcieliby podjąć dialog, po-
być, doświadczyć poczucia wspólnoty, wysłu-
chania, zrozumienia, a przede wszystkim chcą-
cych ofiarować swój czas sobie samemu, by 
zaspokoić głód przyjaźni ze sobą, z Bogiem, z 
drugim człowiekiem.  
Zachęcamy do dryfowania po głębokich jako 
„Pielgrzymi nadziei” podejmując „ferment”, 
czyli pracę na sobą, zmianę, przemianę, odno-
wę. Zapraszamy do współtworzenia i udziału.  
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: offline i online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy: 4. środy miesiąca: 28.09.2022, 
26.10.2022, 30.11.2022, 28.12.2022 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ News / 
Ferment „Dryftu Młodych” 
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Biuletyn  09/2022 

KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigracji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.   
To także wspólnota słuchania i towa-
rzyszenia, wspólnota sensu, zaanga-
żowania i formacji duchowej.  
Utworzona przez wolontariuszy prze-
strzeń wyobraźni miłosierdzia i dia-
konii kultury służy wielu potrzebują-
cym i szukający pomocy. Pomoc ta 
przybiera różną formą i zakres. 

Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  

Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie.  

A jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytywne 
myśli i dobre słowo.  

Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   

      
  

Karciarnia „Strefy Kobiet” 
To nowa inicjatywa dedykowana dla 
wszystkich kobiet emigracyjnych. Nasze 
spotkania obywać się będą z reguły w 3. 
środy miesiąca.  Zachęcamy do spotkań 
lokalnych offline i wspólnego włączanie 
się online. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: offline i online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie we wrześniu: 
28.09.2022 - 21.09.2022 - Przetasowanie: 
Kobieta zmienną jest - przemiana kobiety 
na emigracji / Kasia 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Karciarnia „Strefy Kobiet” 
Zapraszamy do współtworzenia i udziału. 
Zostań wykwintną karciarka „Familia-
ris”. Gramy zgodnie z regułami: dys-
krecja, szacunek, lojalność, zaufanie. 
Bywaj i grywaj z emigracji kobietami. 
Zapraszamy.  

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
przy herbacie. Zostań herbaciarzem i 
sympatykiem Familiaris.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie we wrześniu:  
01.09.2022 - Towarzyszenie seniorom w 
czasie choroby - opieka, pomoc, 
wsparcie /  Honorata Gorczyk  
Pomoc techniczna +4917680246939  

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Dostęp jest darmowy i otwarty dla każde-
go, bez konieczności wcześniejszej reje-
stracji. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Terminy we wrześniu: 
16.09.2022 - Kryzys szansą na rozwój /
Mirosława Petremant-Staniewska 

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówi-
my o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy 
wspólny udział.  
Terminy w roku 2022:  
III kwartał - 23-25 wrzesień 
IV kwartał - 09-11 grudzień 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Podwórko „Emi&Gracji”  
Zapraszamy  wszystkie dzieci polonijne (2l. 
- 12 l.) do udziału w  comiesięcznych spo-
tkaniach na podwórku „Familiaris”. Spotkaj 
s ię z Nami. Czekamy w łaśnie na 
Ciebie. Będziemy wspólnie rozmawiać, 
śpiewać, słuchać bajek, inspirować się i 
szukać odpowiedzi na pytania.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Tryb: offline i online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie we wrześniu:   
14. 09. 2022  - Podróże Emi i Gracji – po-
rozmawiajmy o nas 
Więcej informacje na stronie Familiaris / 
News /  Podwórko „Emi&Gracji” 
  

 

Ferment „Dryftu Młodych” 
Zapraszamy na cykliczne spotkania trenin-
gowe wszystkich MŁODYCH - szczęśli-
wych i spełnionych, pogubionych i zatro-
skanych, poszukujących i otwartych na 
nowe… spotkania będą miały formę trenin-
gu, którego nazwa jest Ferment.  
Czas: 20.00 – 21.30 
Tryb: offline i online Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Spotkanie we wrześniu: 
28.09.2022 - Jakie wszechświaty drzemią 
we mnie cicho? / o.Piotr. Loos  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Ferment „Dryftu Młodych” 
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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigracji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.   
To także wspólnota słuchania i towa-
rzyszenia, wspólnota sensu, zaanga-
żowania i formacji duchowej. Utwo-
rzona przez wolontariuszy przestrzeń 
wyobraźni miłosierdzia i diakonii 
kultury służy wielu potrzebującym i 
szukający pomocy. Pomoc ta przy-
biera różną formą i zakres. 
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  

Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie.  

A jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytywne 
myśli i dobre słowo.  

Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   
      

  

Podwórko „Emi&Gracji”  
Zapraszamy  wszystkie dzieci polonijne 
(2l. - 12 l.) do spotkanie z Emi i Gracją na 
podwórku „Familiaris”.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Spotkanie w październiku:  
12. 10. 2022  – Emi i Gracja poznają 
Nudzimisia – porozmawiajmy o emo-
cjach 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Podwórko „Emi & Gracji” 

Ferment „Dryftu Młodych” 
Zapraszamy na cykliczne spotkania tre-
ningowe wszystkich MŁODYCH - szczę-
śliwych i spełnionych, pogubionych i za-
troskanych, poszukujących i otwartych na 
nowe… spotkania będą miały formę tre-
ningu, którego nazwa jest Ferment.  
Czas: 20.00 – 21.30 
Spotkanie październiku:  
26.10.2022 – Poznawanie i uświadomie-
nie sobie zasobów osobistych / o.Piotr  
Loos  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Ferment „Dryftu Młodych” 

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
przy herbacie. Zostań herbaciarzem i 
sympatykiem Familiaris.  
Czas: 17.00 – 18.30 
Spotkanie w październiku: 
06.10.2022 - Rybki, grzybki, kapelusze, 
bibeloty – hobby seniorów/ Bogumiła i 
Tadeusz Białeccy 
Pomoc techniczna +4917680246939  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Herbaciarnia “Familiaris”  

Dostęp do wszystkich proponowanych 
spotkań  ONLINE dostępne: 
Tryb: Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Zachęcamy do spotkań lokalnych spo-
tkań OFFLINE łączenia się z Nami on-
line.  
Wspólni łatwej i atrakcyjnie przeży-
wamy nasz życie na EMIGRACJI. Do-
stęp jest darmowy  bez konieczności 
rejestracji.  

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mó-
wimy o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy 
wspólny udział.   

Termin: 09-11 grudzień 2022 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Kurs przedmałżeński online

       
Wśród propozycji: referaty naukowe, 
warsztaty tematyczne, spotkania indywidu-
alne, kino familijne, konkurs dla dzieci, 
wystawa “POKOLENIA na EMIGRACJI”. 
Zapraszamy do udziału online i offline.  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / II KONFERENCJA NAUKOWA 
“Familiaris” 

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Czas: 20.00 – 21.30 
Terminy w październiku:  
14.10.2022  - Małżeńska taktyka poro-
zumienia / Mirosława Petremant-Sta-
niewska 
28.10.2022  - Życie jest jak dzieło sztuki – 
trening twórczego myślenia i działania /  
ks. dr Michał Wilkosz 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Warsztaty tematyczne „Familiaris” 
2022 
Karciarnia „Strefy Kobiet” 
Gramy zgodnie z regułami: dyskrecja, sza-
cunek, lojalność, zaufanie. Bywaj i grywaj 
z emigracji kobietami. Zapraszamy.  
Czas: 20.00 – 21.30 
Spotkanie w październiku:  
19.10.2022 – Biurokracja i organizacja 
życia na emigracji – praktyczne wska-
zówki jak tutaj żyć! / Magda  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Karciarnia „Strefy Kobiet”

Biuletyn  10/2022 
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Biuletyn  11/2022 

KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciarnia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigracji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.   

To także wspólnota słuchania i towa-
rzyszenia, wspólnota sensu, zaanga-
żowania i formacji duchowej. Utwo-
rzona przez wolontariuszy prze-
strzeń wyobraźni miłosierdzia i dia-
konii kultury służy wielu potrzebują-
cym i szukający pomocy. Pomoc ta 
przybiera różną formą i zakres. 
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczonych, 
małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy o 
wsparcie finansowe projektów.  

Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

Jeżeli chcesz Nas wspomóc swoją 
wiedzą, czasem, dobrą radą, chęcią 
współpracy – czekamy na Ciebie.  

A jeżeli chcesz wspierać nasze dzieło 
duchowo prosimy o Twoje pozytywne 
myśli i dobre słowo.  

Razem możemy więcej, lepiej, wyżej, 
dalej …zatem do działania   

  

Podwórko „Emi&Gracji”  
Zapraszamy  wszystkie dzieci polonijne 
(2l. - 12 l.) do spotkanie z Emi i Gracją na 
podwórku „Familiaris”.  
Czas: 17.00 – 18.30 
09. 11.2022  – Gracja tęskni za Polską – 
porozmawiajmy o niepodległości. 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Podwórko „Emi & Gracji” 

Ferment „Dryftu Młodych” 
Zapraszamy na cykliczne spotkania tre-
ningowe wszystkich MŁODYCH .  
Czas: 20.00 – 21.30 
30.11.2022 – Konieczne, możliwe, obo-
jętne – nazywanie i porządkowanie po-
trzeb.  / o.Piotr  Loos  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Ferment „Dryftu Młodych” 

 
Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
przy herbacie. Zostań herbaciarzem i sym-
patykiem Familiaris.  
Czas: 17.00 – 18.30 
03.11.2022  - Poczucie starości, samotno-
ści i żałoby oczyma seniora / dr Joanna 
Łukjaniuk 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Herbaciarnia “Familiaris”  

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówi-
my o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy 
wspólny udział.   

Termin: 09-11 grudzień 2022 
Zapisy: poradniapmk@gmail.com 

Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Kurs przedmałżeński online 

Dostęp do wszystkich proponowanych 
spotkań  ONLINE dostępne: 
Tryb: Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Pomoc techniczna +4917680246939 
Zachęcamy do spotkań lokalnych spo-
tkań OFFLINE łączenia się z Nami onli-
ne.  
Wspólni łatwej i atrakcyjniej przeżywa-
my nasze życie na EMIGRACJI. Dostęp 
jest darmowy  bez konieczności rejestra-
cji.  

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Czas: 20.00 – 21.30 
18.11.2022  - Jazda bez trzymanki” – to-
warzyszenie nastolatkowi w drodze doj-
rzewania /  Mirosława Petremant-Sta-
niewski  
25.11.2022  - Usiądź, zanim upadniesz – o 
crisis managment / ks. dr Michał Wilkosz 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Warsztaty tematyczne „Familiaris” 
2022 

Karciarnia „Strefy Kobiet” 
Gramy zgodnie z regułami: dyskrecja, szacunek, 
lojalność, zaufanie. Bywaj i grywaj z emigracji 
kobietami. Zapraszamy.  
Czas: 20.00 – 21.30 
16.11.2022 – Mówię bo chce / muszę wyrażać 
siebie … czy wielojęzyczność jest szansą czy 
zagrożeniem? / Paulina  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ News / 
Karciarnia „Strefy Kobiet” 
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Podwórko „Emi&Gracji”  
Zapraszamy  wszystkie dzieci polonijne 
(2l. - 12 l.) do spotkanie z Emi i Gracją na 
podwórku „Familiaris”.  
Czas: 17.00 – 18.30 
07. 12. 2022  – Emi i Gracja w poszuki-
waniu Świętego Mikołaja – porozma-
wiajmy o Bożym Narodzeniu 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Podwórko „Emi & Gracji” 

 

Ferment „Dryftu Młodych” 
Zapraszamy na cykliczne spotkania trenin-
gowe wszystkich MŁODYCH .  
Czas: 20.00 – 21.30 
28.12.2022 – Wychodząc z władzy cierni 
– sztuka obchodzenia się ze zranieniami / 
o.Piotr  Loos, Ewa Drzewiecka  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Ferment „Dryftu Młodych” 

Kursy dla narzeczonych  
Kurs przeznaczony jest dla par narzeczo-
nej/ narzeczonego i zaleca się wspólny 
udział… wiara nie jest kryterium do nie 
odbycia nauk przedmałżeńskich… mówi-
my o komunikacji, blaskach i cieniach 
emigracji, wartościach… polecamy wspól-
ny udział.  Termin: 09-11 grudzień 2022 
Zapisy:  
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Kurs przedmałżeński online  

Karciarnia „Strefy Kobiet” 
Gramy zgodnie z regułami: dyskrecja, sza-
cunek, lojalność, zaufanie. Bywaj i grywaj 
z emigracji kobietami. Zapraszamy.  
Czas: 20.00 – 21.30 
21.12.2022 –  Polka gotuje – domowa / 
świąteczna / tradycyjna kuchnia na emi-
gracji / Ania  
Więcej informacji na stroni e Familiaris/ 
News / Karciarnia „Strefy Kobiet” 

Dostęp do wszystkich proponowanych 
spotkań  ONLINE dostępne: 
Tryb: Zoom  
Meeting-ID: 760 591 1314 
Kenncode: 783540 
Pomoc techniczna +4917680246939 
Zachęcamy do spotkań lokalnych spotkań 
OFFLINE łączenia się z Nami online.  
Wspólnie łatwej i atrakcyjniej przeżywa-
my nasze życie na EMIGRACJI. Dostęp 
jest darmowy  bez konieczności rejestra-
cji.  

Tematyczne warsztaty online 2022 
Zapraszamy na tematyczne warsztaty. 
Czas: 20.00 – 21.30 
16.12.2022 - Rób to co kochasz! / Miro-
sława Petremant-Staniewska 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Warsztaty tematyczne „Familiaris” 
2022 

Herbaciarnia “Familiaris”:  
spotkania seniorów online 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach 
przy herbacie. Zostań herbaciarzem i 
sympatykiem Familiaris.  
Czas: 17.00 – 18.30 
01.12.2022 - Mądrość św. Hildegardy /  
Rozwita Goldmann 
15.12.2022 - Babcie pieką i gotują świą-
teczne przysmaki / Ewa Urbańska, Bogu-
miła Białecka, Barbara Gadaczek 
Więcej informacji na stronie Familiaris/ 
News / Herbaciarnia “Familiaris” 
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KONTAKT 
www.poradnia-pmk.eu 
poradniapmk@gmail.com  
Hotline: +49 17670053847 
Facebook: Familiaris Poradnia 
Instagram: familiarisporadnia  

PORADNIA   
szkoleniowa  
radcy prawnego  
socjalna 
terapeutyczno-psychologiczna 
” po Stracie” 
lekarska 
rozpoznawania płodności 
dla singli 
dla narzeczonych 
dla przyszłych rodziców 
dla małżeństw 
wychowawcza 
dla seniorów   

KLUB 
Strefa Kobiet „SK” 
Spotkania Seniorów  „Herbaciar-
nia" 
Dryft Młodych „DM” 

WSPARCIE  
Towarzyszymy polakom na emigra-
cji 
”Familiaris” to poradnia na emigra-
cji dla potrzebujących wsparcia, in-
formacji, kontaktów.   

To także wspólnota słuchania i towa-
rzyszenia, wspólnota sensu, zaanga-
żowania i formacji duchowej. Utwo-
rzona przez wolontariuszy prze-
strzeń wyobraźni miłosierdzia i dia-
konii kultury służy wielu potrzebu-
jącym i szukający pomocy. Pomoc ta 
przybiera różną formą i zakres. 
Realizujemy projekty ukierunkowa-
ne na dzieci, młodzież, narzeczony-
ch, małżonków, singli i seniorów. Na 
miarę Waszych możliwości prosimy 
o wsparcie finansowe projektów. 
Każdą darowiznę honorowaną  przez 
„Spendenschein” można uwzględnić 
w rocznym rozliczeniu podatkowym 
dołączając otrzymany od Nas doku-
ment. 

Familiaris e.V. 
IBAN: DE41680900000044512300 
BIC: GENODE61FR1 

      POZDROWIENIA  
Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia chcemy życzyć Wam, 
aby wszystkie chwile spędzone w ro-
dzinnym gronie były przepełnione 
wiarą, miłością i nadzieją, a każdy 
dzień Nowego Roku był pełen ufono-
ści.  
Bądźmy wspólnie promotorami ro-
dziny w 2023r. 
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Obszaru: 2. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne 
Zadania: Pokażę Ci Polskę - budowanie dobrego wizerunku Polski 

Działania: Działanie III ePublikacje "Familiaris" 
Numer konta księgowego działania: 554-50-1391-1-41 

Kwota dotacji: 14 338 PLN


