Sprawozdanie z pobytu w Berlinie w ramach projektu Grundtvig „Pokaż,
co potrafisz”
Klub Polski w Pradze wraz z organizacją polonijną „Policultura” z Berlina realizuje
projekt pod nazwą „Pokaż, co potrafisz”, w ramach programu Grundtvig
dla seniorów 50+. W projekcie bierze udział 6 wolontariuszy z organizacji
polonijnych w Berlinie oraz 6 wolontariuszy z naszego stowarzyszenia. W dniach
od 1.9.2014 do 21.9. 2014 byliśmy wraz z Elżbietą Grosseovą w Berlinie, jako
druga grupa wolontariuszy z Pragi. Po przyjeździe do Berlina przywitał nas
na dworcu pan Bogumił Fleck z organizacji Policultura. Pan Bogumił Fleck jest
berlińskim partnerem w naszym wspólnym projekcie. Po zakwaterowaniu
zapoznał nas z planem naszej czynności wolontariuszy. Czynność ta polegała
głównie na współpracy przy zbieraniu materiałów umieszczanych na portalu
www.polaciwberlinie.de. Przedstawiony nam program pobytu w Berlinie był
bardzo bogaty i urozmaicony. Oprócz głównej naszej czynności, jako
wolontariuszy, pan Fleck zorganizował nam również szereg spotkań
z przedstawicielami Polonii Berlińskiej. W programie nie zabrakło też czasu
na zwiedzanie miasta. Dużą w tym pomoc uzyskaliśmy również od wolontariuszek
z Berlina, które poznaliśmy podczas ich pobytu w Pradze.
Poniżej podaję w punktach (w kolejności kalendarzowej) informację o przebiegu
naszego pobytu w Berlinie:
•

Zwiedzanie miasta: okolica Alexanderplatz, centrum filmowe, pomnik
holocaustu i Brandenburska Brama.

•

Nawiązanie współpracy z polskim stowarzyszeniem kulturalnym
w Berlinie – konsultacje z pracownikiem galerii panem Markiem
Szlachcicem, zwiedzanie wystawy obrazów i wspólny obiad.

•

Friedrichplatz, Wyspa Muzeów

•

Hamburgerbahnhof – Muzeum Sztuki Współczesnej z pracami. Andy’ego
Warhola, Cy Twombly, Roberta Rauschenberga, Roy Lichtensteina,
Anselma Kiefera i Josepha Beuysa.

•

Spotkanie z kierownictwem polskiego stowarzyszenia kulturalnego,
zwiedzanie wystawy dzieł sztuki w Fabrik Hall

•

Koncert czeskiego saksofonisty

•

Spotkanie z partnerem projektu Grundtvig panem Fleckiem.

•

Zwiedzanie Kurfȕrstendammu

•

Odwiedziny u p. Flecka, obiad,
Grunewald, dworca historycznego

•

Spotkanie z p. Fleckiem, zwiedzanie galerii K. Kollwitz oraz mniejszych
galerii w obrębie centrum miasta

•

Spotkanie z Polonią Berlińską oraz p. Fleckiem w galerii, wspólny
program – referaty berlińskich wolontariuszek o pobycie w Pradze,
wyświetlanie zdjęć, referat Elżbiety Grosseovej na temat jej twórczości

konsultacje,

zwiedzanie

parku

rzeźbiarskiej, prezentacja książki gościa, na zakończenie wstawka
muzyczna
•

Spotkanie z wolontariuszką Barbarą Nowakowską,
śniadanie”, zwiedzanie galerii i muru berlińskiego

•

Całodzienne zwiedzanie muzeum żydowskiego

•

Spotkanie z pracownikami polskiego stowarzyszenia kulturalnego –
wspólne zwiedzanie Pergamonu i okolicy

•

Zwiedzanie kopuły Bundestagu, wieczorem
saksofonisty w klubie Burgerstrasse Café

•

Zakończenie pobytu, odjazd

koncert
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