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Jesteśmy listą wielonarodową i 
międzykulturową.

Łączy nas wiara chrześcijańska i 
zaangażowanie w kościele katolickim.

Naszym celem jest kształtowanie
świadomości, otwartość, tolerancja, żywa 
wymiana i integracja między kulturami, 
solidarność i zaprzestanie jakiejkolwiek 
dyskryminacji.

Wartości chrześcijańskie i humanistyczne, 
także w kontekście uchodźctwa i azylu, 
są podstawą naszego zaangażowania na 
rzecz wspólnej przyszłości w Monachium.

Kandydat nr 8
Soltes, Josef, 77 lat, wdowiec, 
Słowak, urodził się i dorastał na 
Słowacji, w Monachium od 1969 
roku; studia budowy maszyn 
w Pradze oraz na LMU w Mo-
nachium, dyplomowany inżynier, 
wykładowca i pedagog na TU w 
Monachium oraz w Fachhochschule München, obecnie 
emerytowany. Pisarz, publicysta i tłumacz języka 
słowackiego, niemieckiego i angielskiego.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Przełamywanie barier mimo różnego pochodzenia i 
kultur, chrześcijańska Europa.

Kandydat nr 10
Büxel, Georg, 41 lat, żonaty, 
2 dzieci, obywatel rosyjski i 
niemiecki, urodził się i dorastał w 
Nowosybirsku, Rosja, w Monachium 
od 1998 roku, studia nauczycielskie 
z fizyki w Nowosybirsku, obecnie 
architekt infrastruktury IT; nauka 
niemieckiego wśród uchodźców.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Zwiększenie standardu życia migrantów i ich szans na 
edukację i na rynku pracy przez pomoc w nauce 
niemieckiego oraz zdobyciu wykształcenia i pracy.

Kandydatka nr 9
Martins, Daniela, 27 lat, mężatka, 
urodzona w Portugalii, dorastała 
w Stuttgarcie i Portugalii, 
w Monachium od 2013 roku. 
Dyplomowana pielęgniarka.
Cele i obszary pracy w Radzie 
Cudzoziemców
Kształtowanie świadomości wśród migrantów w 
obszarze bezpieczeństwa i zdrowia.
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Kandydatka nr 7 
Ziegel, Irina, 70 lat, 2 dzieci,
obywatelka rosyjska i niemiecka, 
urodziła się i dorastała w 
Kazachstanie, studia w Ałmatach, 
Kazachstan, w Monachium od 2015 
roku jako nauczycielka, obecnie 
emerytka. Zaangażowana w pracę 
z seniorami w Okręgowym Związku Rosyjskich 
Niemców w Monachium we współpracy z Rosyjską 
Parafią Katolicką oraz w organizację spotkań dla 
seniorów z akcentami religijnymi i kulturalnymi.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Wspieranie pokojowego współdziałania, kultura, praca 
w bezpośrednim sąsiedztwie.



   

 

 

 

Kandydatka nr 5
Mars, Barbara, 66 lat, mężatka,
1 dziecko, Słowenka, urodziła się i 
dorastała w Słowenii, w Monachium 
od 1984 roku, w Słowenii 
ukończyła studia inżynierskie 
z chemii, obecnie zajmuje się 
domem. Dyrektor słoweńskiego 
przedszkola przy Słoweńskiej Parafii Katolickiej w 
Monachium, członek grupy folklorystycznej w 
Stowarzyszeniu Kulturalnym Lipa w Monachium.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Zaangażowanie socjalne, praca z młodzieżą, kultura, 
edukacja.Kandydat nr 2 

Lubieniecki, Jakub, 36 lat, żonaty, 
4 dzieci, Polak, urodził się i 
dorastał we Wrocławiu, w Erding od 
2012 r, w Monachium od 2015, 
tytuł Diplom-Kaufmann (magistra) z 
Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 
obecnie specjalista ds. zakupów w branży 
motoryzacyjnej. Zaangażowany w duszpasterstwo 
małżeństw i muzyczną oprawę liturgii i nabożeństw 
w Polskiej Parafii Katolickiej w Monachium, a także 
członek Rady Rodziców w miejskim przedszkolu i w 
Szkole Przedmiotów Ojczystych.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Problemy obcokrajowców i problemy miasta 
Monachium, wartości katolickie, integracja, polityka 
transportowa 

Kandydatka nr 3 
Wczasek, Ewa, 54 lata, mężatka, 
2 dzieci, obywatelstwo polskie i 
niemieckie, urodziła się i dorastała w 
Gdyni, w Monachium od 1990 r., studia 
pedagogiczne i nauczycielskie w 
Gdyni, obecnie pedagog-wychowawca.
Długoletnia dyrektorka Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych i członek rady parafialnej Polskiej 
Parafii Katolickiej w Monachium, członek Chrześcijańskiego 
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w 
Monachium.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Zbliżenie ludzi i kultur, wymiana międzykulturowa, 
integracja, wyrównanie szans w kształceniu i pracy 
zawodowej, tematy związane z edukacją i rodziną.

Kandydat nr 4
Ćurić, Mate, 23 lata, kawaler, 
Chorwat, urodził się i dorastał w 
Monachium, student prawa na LMU 
w Monachium. Zaangażowany w 
pomoc studentom z Chorwacji przy 
poszukiwaniu mieszkania, kursach 
językowych itp. w ramach 
chorwackiego zrzeszenia studenckiego UHS. Współpraca 
w ramach młodzieży franciszkańskiej (FRAMA München), 
grupie folklorystycznej oraz w przygotowanie liturgii w 
Chorwackiej Parafii Katolickiej w Monachium.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Wsparcie dla uchodźców, pomoc migrantom, pomoc 
studentom, wolontariat.

Kandydatka nr 1 
Oršolić, Tiana, 38 lat, mężatka, 
3 dzieci, Chorwatka, dorastała w 
Tuzli w Bośni, w Monachium od 
1999 r. dyplomowana asystentka 
dentystyczna i kliniczna, asystentka 
kliniczna w Klinikum Schwabing.
Cele i obszary pracy w Radzie 
Cudzoziemców
Wsparcie dla uchodźców, usprawnienie integracji, 
wymiana międzykulturowa, praca z młodzieżą.

Kandydat nr 6 
Polák, Marek, 28 lat, żonaty, 
1 dziecko, Słowak, urodził się i 
dorastał na Słowacji, w 
Monachium od 2008 roku, studia 
budowy maszyn w Monachium, 
obecnie inżynier rozwoju w 
obszarze robotyki.
Cele i obszary pracy w Radzie Cudzoziemców
Lepsze poznanie migrantów i Niemców i poprawa 
warunków życia migrantów przez pomoc przy 
poszukiwaniu mieszkania, wymianę międzykulturową, 
wsparcie rodzin, pracę z młodzieżą i reprezentowanie 
wartości chrześcijańskich.


