Trzecia grupa naszych wolontariuszy w Berlinie
Wspólny projekt Klubu Polskiego w Pradze z organizacją polonijną z Berlina „Policultura“ dobiega końca.
Projekt ten pod nazwą „Pokaż, co potrafisz“ jest realizowany w ramach programu Grundtvig. Obecnie
gościmy w Pradze ostatnie 2 wolontariuszki z Berlina, a w maju przebywali w Berlinie dwaj naší
wolontariusze – pan André Matějíček a pan Václav Šimek. Obaj panowie są Czechami, dlatego ich
sprawozdanie z pobytu w Berlinie umieszczamy w języku czeskim.

GRUNDTVIG 4. 5. až 24. 5. 2015
účastníci vzdělávací akce dospělých 50+ v Berlíně.
Mgr. André Matějíček a p.Václav Šimek
V pondělí 4. 5. jsme odjeli v 10:30 vlakem z Prahy Hlavního nádraží do Berlína Hbh. Na nádraží
nás očekával pan Boguslaw Fleck, který nás doprovodil na ubytování v Cheruskerstr. 13a. Po předání 420 € a
měsíčních jízdenek na berlínskou dopravu jsme společně povečeřeli a vyměnili si informace, hlavně emailové adresy, přes které jsme mohli být v kontaktu. Do pátku 8. 5. jsme se věnovali prvnímu poznávání
nejvýznamnějších míst Berlína, jako je Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Alexander Platz atd. Zajímavá
byla prohlídka Mauermuseum-Museum berlínské zdi. V pátek 8. 5. večer nás čekalo setkání s našimi
polskými přáteli na Humboldtově universitě na přednášce paní Aliny Kietrys s tématem „Polski Uniwersytet
Trzech Pokoleň w Berlinie“, kterou uvedl pan Boguslaw Fleck. Po přednášce jsme se na malém pohoštění
setkali také s oběma dámami, které přijedou v rámci projektu Grundtvig do Prahy. V neděli 10. 5. dopoledne
jsme odjeli na sever Berlína do Reinickendorf, kde se konal Polonia–Tag s bohatým kulturním programem a
trhy. Zde jsem ochutnal také vynikající Bigos a navázal nová přátelství, např. s organizátorem akce
a spisovatelem panem Romanem Zygmuntem Brodowskim. Hned druhý den v pondělí 11. 5. nás pan
Boguslaw pozval na vernisáž autorů nového polského umění v galerii Freies Museum Berlin s názvem
„Transformation – Dialog der Generationem – Neue Polnische Kunst“.
Po vernisáži v pozdních večerních hodinách následovala procházka osvětlenou architekturou berlínského
centra kolem Brandenburgské brány. Následující den nás nádherné počasí vylákalo k výletu na berlínské
jezero Wannsee s pěší procházkou a pohledem na specifickou faunu. Kratičce jsem zde navštívil i prostory
malého zámečku, kde se konalo literární colloquium 2015. V dalších dnech jsme nachodili po Berlíně
pěkných pár kilometrů a navštívili různé kulturní stánky jako Stadt museum v Nikolaj Kirche, Altes
Museum, Bode Museum, DDR Museum, Deutscher Dom, Deutsches historisches Museum, Deutsches
Technikmuseum, Museum für Film und Fernsehen, Museum für Fotografie, Pergamonmuseum, Denkmal für
die ermordeten Juden Europas atd. V pátek 15. 5. jsme přijali milé pozvání k panu Boguslawu domů na
chutný oběd. Tady nám byla představena paní Iwona Mickievicz, výtvarná umělkyně, velice příjemná a
inteligentní žena, se kterou jsme se později setkali v malé galerii Abakus ve čtvrti Weissensee, kde také
pracuje. V úterý 19. 5. dopoledne jsem se setkal po letech se svými starými přáteli historikem umění
Dr. Peterem Michelem a jeho manželkou Marií. Peter mne povozil autem po zajímavostech berlínské čtvrti
Köpenig – Rahnsdorf. Večer jsme se s kolegou Václavem sešli na přednášce u příležitosti otevření výstavy
„TSCHECHOSLOWAKISCHES MENÜ“ pořádané v prostorách DDR muzea velvyslanectvím Slovenské
republiky. Výstava retro-průmyslového designu 60, 70 a 80 let v Čechách a hlavně na Slovensku.
Závěrem bych chtěl říci, že celý náš pobyt v Berlíně byl doslova našlapaný hezkými zážitky a velice
si vážím možnosti setkání s tolika báječnými lidmi, které jsme potkali v polské komunitě a kteří nás tak
přátelsky přijali. Z celého pobytu jsem pořídil více než 1 600 fotografií (cca 9 GB) a čeká mne velká selekce
potřebných záběrů a jejich následná úprava (zmenšení) pro snadné a rychlé prohlížení v PC. Vybrané
fotografie takto upravené nahraji na CD a věnuji Polskému klubu.
Zprávu napsal André Matějíček

