Nasz wspólny z Polakami z Niemiec projekt Grundtvig w pełnym prądzie!
Po majowym trzytygodniowym pobycie naszych wolontariuszy w Berlinie (mój
tam pobyt wraz z mężem opisałam w poprzednim numerze „Merkuriusza”)
gościliśmy w Pradze pierwszych wolontariuszy z Niemiec, wysłanych do nas
z partnerskiej organizacji „Policultura”. Od 1 czerwca do dzisiejszego południa
przebywali w Pradze państwo Sława i Jerzy Ratajczykowie z Hamburga. Pani
Sławka jest z zawodu dziennikarką zaangażowaną w sprawy Polaków
zamieszkałych w Niemczech i równocześnie żywo interesującą się problemami
w naszym kraju ojczystym. Za swoje artykuły otrzymała już trzykrotnie nagrodę
udzielaną przez Senat RP. Pan Jerzy, z zawodu matematyk jest już na emeryturze.
Oboje bardzo pilnie i z dużym zainteresowaniem zwiedzali Pragę i byli nią
zachwyceni. Pani Sławka bardzo starannie przygotowała się do pobytu w Pradze
starając się za pomocą książek i internetu jak najwięcej dowiedzieć o czeskiej
historii i kulturze. Nabyte wiadomości pogłębiali oboje dokładnie podczas
zwiedzania miasta. Wspólnie z nami zwiedzili również zamek Konopiště, gdzie
szczególnie zainteresowała ich wystawa poświęcona życiu i śmierci arcyksięcia
Franciszka Ferdynanda d’Este i jego żony (na zamku odbywają się w tym miesiącu
liczne akcje kulturalne związane z przypadającą w dniu 28 czerwca setną rocznicą
zamachu na parę książęcą w Sarajewie) .
W czasie swojego pobytu w Pradze państwo Ratajczykowie pomogli nam
w porządkowaniu biblioteki klubowej i wklejaniu exlibrisów do książek, dokładnie
też przestudiowali naszą kronikę, żywo interesując się działalnością Klubu
Polskiego. Podczas wspólnych spotkań z członkami zarządu (niestety, w terminie
ich pobytu w Pradze nie udało się nam zorganizować spotkania z wszystkimi
Klubowiczami) wzajemnie przekazywaliśmy sobie informacje o działalności
polskich organizacji w Pradze i w Niemczech. Ponieważ nasi goście z Niemiec już
nie będą mogli być obecni na naszym ognisku, prosili mnie o przekazanie od nich
najlepszych pozdrowień dla wszystkich Klubowiczów
Nasi goście byli również obecni na Galakoncercie Festiwalu ”Praga serce
narodów” oraz na koncercie Chopinowskim w Ambasadzie RP w Pradze.
Obie dotychczasowe wymiany wolontariuszy – zarówno nasz pobyt w Berlinie, jak
i pobyt państwa Ratajczyków w Pradze wykazał pożyteczność takiej wymiany dla
obu stron. Możliwość zapoznania się z działalnością partnerskich organizacji
polonijnych i związana z tym wymiana doświadczeń, ale również bliższe
zaznajomienie się z kulturą i historią krajów goszczących jest bardzo ważna dla
nabrania osobistego spojrzenia na sąsiednie kraje i na ich mieszkańców. Dla nas
nie bez znaczenia jest również możliwość pogłębienia znajomości języka
niemieckiego.
Z ciekawością oczekujemy więc następnych gości z Niemiec w sierpniu oraz
na wrażenia naszych następnych wolontariuszy z pobytu w Berlinie we wrześniu
tego roku.
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