
17.500 km. Münster – Władywostok. Podróż rowerowa dla dzieci w potrzebie. 

Afganistan, kwiecień 2004 r.: Z zaburzeniami oddychania został Ammanu, afgański chłopiec, 

przywieziony na osiołku do prowincjonalnego szpitala w Dashte Qala przez swojego dziadka. 

U Ammana odkryto ciężką wadę serca, ubytek w przegrodzie sercowej. Lecz: w Afganistanie nikt nie 

może mu pomóc. Tylko obszerna operacja serca może mu pomóc. 

Niemcy, lipiec 2004 r. Pomoc dla Ammana w Niemczech. Dzięki honorowo pracującej organizacji 

humanitarnej “Aktion Kleiner Prinz – Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V.” z Warendorf operacja 

ratująca życie będzie możliwa w Klinice Uniwersytetskiej w Münster. Wszystkie informacje pod: 

www.aktion-kleiner-prinz.de. 
Stowarzyszenie przejmuje finansowanie i umożliwia transport do Niemiec. 

Organizacja i ochotnicy muszą pokonać wiele przeszkód, aby zapewnić Ammanu przyszłość. 

Decydujący kontakt z “Akcją mały Książe” nawiązał Klaus Benning pracujący w tym czasie jako 

pielęgniarz w Afganistanie. 

2009/10: Na rowerze do Ammana 
ammanu.de – to motto, pod którym Klaus Benning i Jörn Fischer rozpoczynają podróż rowerową z 

Münster do Władywostoku. 

Podróż zaczynająca się w kwietniu 2009 r. potrwa około 10 miesięcy.  

17.500 km na rowerze. Podróż, która jest spełnieniem ich marzen a zarazem zwróceniem uwagi na 

14-letniego afgańskiego chłopca i „Akcję Mały Książe“. Chcą się spotkać z Ammanu, aby zobaczyć jak 

się czuje i aby zdać relacje wszystkim tym, którzy w 2004 roku śledzili los chłopca. Po powrocie do 

ojczyzny nie udało się utrzymać kontaktu z powodu na stan wojenny i daleko na peryferii położonej 

jego wsi. Także obecna niebezpieczna sytuacja w Afganistanie spowodowała, że spotkanie z 

Ammanu może się odbyć tylko w sąsiednim państwie. Podróżą rowerową chcemy zwrócić uwagę na 

pracę “Akcji Mały Książe” i zachęcić do zbierania datków. 

Jak przebiega trasa? 
W Münster/Osnabrück rozpoczyna się trasa rowerowa, która prowadzi przez Ukrainę do państwa 

sąsiadującego z Afganistanem, gdzie Klaus Benning i Jörn Fischer znowu się spotkają z Ammanu; 

następnie trasa wiedzie dawną „Drogą Jedwabną” przez Chiny aż do Rosji (Władywostok). Tam 

wsiądą do trans-syberyjskiego pociągu, który zawiezie ich do Moskwy. Ostatni odcinek  pojadą 

ponownie  rowerem z powrotem do Münster/Osnabrück. 

Informacje do podróży znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ammanu.de jak również w 

dzienniku miasta Münster, Warendorf i Osnabrück. 

Kto tam właściwie jeździ po połowie świata? 
Klaus Benning (32) i Jörn Fischer (30). Obaj są wyuczonymi pielęgniarzami, zyjącymi w Munsterze, 

obaj pracowali już wielokrotnie za granicą i podejmowali dłuższe podróże rowerowe. Pochodzący z 

Saerbeck (NRW = Nadrenia Północna-Westfalia) Klaus Benning jest zwolniony z pracy na czas  

podróży jako pedagog socjalny.   

Także Jörn Fischer, pochodzący z Glan (pod Bad Iburgiem, NDS = Dolna Saksoria), dostał z uwagi na 

podróż rowerową urlop studencki na uczelni w Osnabrück. 
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