
Informacja o realizacji projektu Grundtvig.

W październiku ubiegłego roku Klub Polski w Pradze otrzymał grant na europejski projekt Grundtvig 
wolontariatu  seniorów.  Projekt  pod  nazwą  „Pokaż,  co  potrafisz.  Seniorzy  wspólnie  dla  integracji  
europejskiej” realizujemy razem z organizacją partnerską Policultura z Berlina.
Projekt ten ma na celu współpracę organizacji partnerskich z dwóch krajów - Republiki Czeskiej i 
z Niemiec w celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom w wieku ponad 50 lat.  
Obie organizacje – naszą i berlińską Policulturę łączy mimo inne to, że są to organizacje zrzeszające  
przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia lub blisko związane z polską kulturą.  W ramach 
projektu  każda  z  organizacji  partnerskich  wysyła  do  drugiej  organizacji  –  goszczącej,  6  swoich 
wolontariuszy.  Obecnie  jesteśmy  już  „za  półmetkiem”  w  z  realizacją  projektu:  czterech  naszych 
wolontariuszy  –  Krystyna  i  Jiří  Kotýnkowie  oraz  Elżbieta  Grosseová  i  Kazimierz  Towarnicki 
absolwowali  już  trzytygodniowy  wolontariat  w  Berlinie.  W  Pradze  gościliśmy  już  czterech 
wolontariuszy z Niemiec: byli to Sława i August Ratajczakowie z Hamburga oraz dwie panie z Berlina 
– Barbara Nowakowska –Drozdek i Danuta Kwiecień. W pierwszej połowie przyszłego roku dojdzie  
do  wymiany  dwóch  pozostałych  par  wolontariuszy  i  zostanie  opracowany  protokół  o  przebiegu 
realizacji projektu.

Dotychczasowe  doświadczenia,  zarówno  z pobytu  naszych  wolontariuszy  w  Berlinie,  jak  i 
wolontariuszy z Niemiec w Pradze są bardzo pozytywne. Wolontariat pozwolił naszym uczestnikom 
na  głębsze  zapoznanie  się  z  sytuacją  Polaków  mieszkających  w  Niemczech,  zaznajomienie  się 
z systemem organizacji  zrzeszających zamieszkałych  tam Polaków oraz  na  nawiązanie  osobistych 
kontaktów.  Oprócz  interesującej  pracy  w  ramach  wolontariatu  –  pomocy  przy  tworzeniu  stron 
internetowych, szczególnie portali www.Polacywberlinie.de oraz www.policultura.de, przeznaczonych 
głównie dla Polaków żyjących w Niemczech, nasi wolontariusze mieli dosyć czasu na zaznajomienie 
się z miastem, jego muzeami, galeriami, bogatym życiem kulturalnym i społecznym. W dużej mierze  
pozwoliło  też  na   inne,  przyjazne  spojrzenie  na  tutejszych  obywateli,  dotychczas  znanych  tylko 
z opowiadań. Plusem jest również możliwość doskonalenia się w znajomości języka niemieckiego.

Z relacji wolontariuszy przybyłych do Pragi wynika, że również ich oczekiwania spełniły się – między 
innymi mieli możliwość zaznajomić się z bogactwem kulturalnym Pragi i jej okolic, zawarcia nowych 
znajomości  i  nawet  przyjaźni.  Na  stronie  internetowej  wydawanego  w  Niemczech  polskiego 
czasopisma Polonia -Viva (www.polonia-viva.eu) podzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu w Pradze 
Sława Ratajczyk z Hamburga. Jej artykuł zamieszczamy na tym portalu. 
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