IMPREZY I SPOTKANIA 2020
10.12.20

Brainstorming online w celu przygotowania warsztatów współpracy
transgranicznej Polska – Niemcy – Francja
Fundacja Genshagen jest fundacją prawa cywilnego i prowadzi działalność pożytku publicznego. Od 2009
roku Fundacja pełni rolę pośrednika między społeczeństwem obywatelskim a państwem. Jej...

10.12.20

Drogi wyjścia z kryzysu koronawirusa - prognozy dla Polski, Czech, Słowacji i
Węgier
Podczas seminarium online prowadzonego przez German Trade & Invest (GTAI) ekspertki i ekspecji przyjrzą
się bliżej obecnej sytuacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz aktualnym ograniczeniom...

08. - 13.12.20

30. FilmFestival Cottbus w formacie hybrydowym - zmiana terminu!
Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Polski w dwujęzycznym, niemiecko-łużyckim regionie Chociebuż
stanowi bramę do Europy Wschodniej, a tym samym forum spotkań i międzynarodowego dialogu....

08.12.20

Polskie prawo podatkowe dla niemieckich przedsiębiorstw - seminarium online
AHK Polska
Chociaż Polska przystąpiła do UE już w 2004 r., dla wielu niemieckich firm przestrzeganie i stosowanie się do
polskich przepisów podatkowych wciąż stanowi wyzwanie. W internetowym seminarium...

08.12.20

Polsko-niemiecka konferencja branżowa ICT „Na szybkiej ścieżce
transformacji cyfrowej”
Konieczność wdrożenia procesów transformacji cyfrowej od lat jest kwestią ważną dla przedsiębiorstw.
Zwłaszcza sytuacja pandemii koronawirusa paradoksalnie znacznie przyspieszyła...

05.12.20

Festiwal filmowy EMiGRA - online
Życie emigrantek i emigrantów od ośmiu lat jest głównym tematem festiwalu filmowego EMiGRA. Główna
edycja festiwalu tradycyjnie odbywa się na warszawskiej Starówce, w kinie Kultura. Od 2013...

04.12.20 - 31.01.21

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy online
Święta Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas pomocy i solidarności, a w tym roku szczególnie ważne jest
robienie zakupów lokalnie, aby wspierać małe, regionalne przedsiębiorstwa....

27.11. - 31.12.20

„Polska ballada o miłości” – projekt online z okazji 210. urodzin Fryderyka
Chopina
Berlińskie stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen jest stowarzyszeniem non-profit, które
angażuje się w promocję kultury i edukacji. Z okazji 210. urodzin słynnego polskiego...

27.11.20

Forum kultury: Siła miast. Połączeni w Europie
Obecna sytuacja wywołana pandemią z jej licznymi ograniczeniami stanowi wyzwanie dla międzynarodowej
wymiany kulturalnej i pracy nad projektami transgranicznymi. Na internetowym forum kultury...

26.11.20

Strony Odry – Tu i w sieci. Polsko-niemiecka scena literacka w Berlinie oraz
online
26 października o godz. 19:00 odbędzie się trzecie spotkanie polsko-niemieckiego projektu „Strony Odry. Tu i
w sieci". Ideą projektu jest prezentacja dzieł literackich nieznanych autorek i...

26.11.20

Sympozjum online poświęcone Władysławowi Bartoszewskiemu z okazji 5.
rocznicy śmierci połączone z otwarciem wystawy we Frankfurcie nad Odrą
26 listopada we Frankfurcie nad Odrą zostanie otwarta wystawa „Władysław Bartoszewski 1922-2015. Pod
prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur”. Otwarciu towarzyszyć będzie...

25.11.20

27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm
W tym roku 27. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm odbywa się po raz 27. Jest to największa
giełda kooperacji w Polsce. Celem wydarzenia jest umożliwienie mikro, małym i średnim...

24.11.20

Konferencja online AHK Polska „Infrastruktura ładowania pojazdów
elektrycznych. Rynek polski i niemiecki”
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizuje we współpracy z firmą
energiewächter GmbH oraz Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) w ramach projektu...

17.11.20

Konferencja jubileuszowa AHK Polska: „Polsko-niemieckie rynki przyszłości —
perspektywy rynkowe i możliwości zmian”
W tym roku AHK Polska obchodzi 25-lecie istnienia. Z tej okazji w Berlinie i Warszawie odbędzie się
konferencja jubileuszowa pod hasłem „Polsko-niemieckie rynki przyszłości — perspektywy...

12.11. - 17.12.20

Szkolenie online AHK Polska: Akademia języka niemieckiego w biznesie
Szkolenie online AHK Polska jest skierowane do osób pracujących na co dzień w języku niemieckim,
rozpoczynającym wkrótce współpracę z niemieckojęzycznym partnerem albo chcącym pewniej...

11.11. - 13.12.20

36. edycja międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych INTERFILM
– „Focus on Poland”
Ze względu na obecne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, tegoroczny festiwal INTERFILM
będzie odbywał się wyłącznie online. Ponad 270 filmów krótkometrażowych w ponad 30...

06.11.20

Transgraniczną Limuzynką do Filharmonii Szczecin: GRANDIOSO RAVEL /
BEETHOVEN 250
GRANDIOSO w muzyce oznacza „wielki, imponujący“ i tak też cykl koncertów o tej samej nazwie w Filharmonii
Szczecińskiej gromadzi wydarzenia o szczególnej wadze artystycznej, podczas których...

06.11.20

„Cześć i Moin, drodzy sąsiedzi!” - polsko-niemiecki trening interkulturowy

online
Podczas organizowanych przez projekt perspektywa warsztatów uczestniczki i uczestnicy będą mogli przyjrzeć
się swoim sąsiadkom i sąsiadom, przeanalizować różnice w zachowaniu, ale także...

26.10. - 01.11.20

Polskie akcenty na 63. festiwalu DOK Leipzig
DOK Leipzig to jedno z czołowych wydarzeń w świecie filmu dokumentalnego i animowanego. Z uwagi na
lokalizację festiwal jest miejscem spotkań wschodu z zachodem, które przyciąga reżyserki i...

22.10.20

Deep Tech Hub - nowa platforma kooperacji B2B rozpoczyna działalność
Deep Tech Hub to nowa platforma B2B do współpracy ze startupami, dużymi przedsiębiorstwami i centrami
technologicznymi z Berlina, Polski i Rosji. Grupa docelowa to firmy z następujących...

21. - 24.10.20

Festiwal Off Europa 2020: Identität Polska w Lipsku/Chemnitz
Off Europa to festiwal teatru, kina i muzyki. Pierwotnie planowano go na maj tego roku, a teraz odbędzie się on
w październiku w okrojonej formie. Zmieniła się również lokalizacja: tegoroczny...

14.10.20

Polsko-niemiecka konferencja online: Jak branża automotive zareagowała na
epidemię koronawirusa?
Konferencja organizowana przez AHK Polska ma służyć jako platforma do dyskusji pomiędzy ekspertkami i
ekspertami a przedstawicielkami i przedstawicielami branży motoryzacyjnej. Poruszone...

07.10.20

„Nasi sąsiedzi wśród nas: Jak wspierać wielojęzyczne dorastanie w
placówkach opieki dziennej?" – sympozjum w Dreźnie
W regionach przygranicznych szczególnie ważne jest, aby dzieci już od najmłodszych lat zapoznawały się z
językiem i kulturą kraju sąsiedniego. Liczne placówki dziennej opieki nad dziećmi...

01.10.20

Polsko-niemiecka konferencja energetyczna „Europejski Zielony Ład i skutki
dla regionu metropolitalnego Szczecin“
Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły 22 maja 2019 r. przepisy unijne dotyczące reformy europejskiej

polityki energetycznej i są obecnie w trakcie wdrażania nowych wymogów tak zwanego...

30.09.20

Polsko-niemiecka konferencja logistyczna „New Normal? Logistics & Supply
Chain"
Prawie żaden inny temat nie porusza tak bardzo firm jak łańcuchy i bezpieczeństwo dostaw. Kryzys wywołany
koronawirusem pokazał w szczególności, jak ważny jest ten temat - i to nie tylko dla...

24. - 27.09.20

17. Nyski Festiwal Filmowy – sztuka filmowa na trójstyku granic
Nyski Festiwal Filmowy został powołany do życia przez kluby filmowe z Großhennersdorf w Saksonii, Liberca
w Czechach i Jeleniej Góry. Każdego roku festiwal oferuje wgląd w sztukę filmową...

19.09.20

VIII Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze“ – wieczór
literacki i dyskusja z laureatkami i laureatami
„Jugend schreibt Gedichte/Młodzież pisze wiersze" to ogólnoeuropejski i transgraniczny konkurs literacki dla
młodych osób posługujących się językiem polskim. W dniu 19.9. laureatki i...

17.09. - 03.12.20

Cykl wykładów Klaus Zernack Colloquium 2020: prawa mniejszości,
samostanowienie i plebiscyty terytorialne w Europie po 1918 roku
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Niemieckie Forum Kultury Europy
Środkowej i Wschodniej w Poczdamie zapraszają na serię wykładów w ramach Klaus Zernack...

17.09.20

Potencjał przygranicznej turystyki rowerowej
Krajobraz rozciągający się wzdłuż Odry jest już od lat popularnym celem turystyki rowerowej z Niemiec i
Polski. Po obu stronach granicy powstają nowe ścieżki rowerowe, infrastruktura i...

17.09. - 10.12.20

Strony Odry – Tu i w sieci. | Polsko-niemiecka scena literacka w Berlinie,
Szczecinie lub online
Polska Kafejka Językowa i Uniwersytet Szczeciński zorganizowały w tym roku polsko-niemiecką scenę
literacką, aby poświęcić więcej uwagi twórczości w obu językach. Od września do grudnia...

12.09. - 18.10.20

Wydarzenie edukacyjne „Wolność sztuki i sztuka wolności: polityczne
zaangażowanie Gustava Seitza i Güntera Grassa".
We współpracy z Muzeum Gustava Seitza, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Schloß Trebnitz e.V. organizuje
wydarzenie edukacyjne „Wolność sztuki i sztuka wolności: polityczne zaangażowanie...

12.09. - 24.10.20

Wystawa: „Jutro nic nie będzie, jeśli dziś się nie wydarzy”
Fundacja Aleksandra i Renaty Camaro, założona przez Renatę Camaro w 2009 roku, administruje dorobkiem
pary artystów, który jest udostępniany publiczności poprzez publikacje i wystawy w Domu...

11.09.20

Nabór do 12. edycji Naukowej Nagrody Ambasadora RP rozpoczęty
Ambasada RP i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wspólnie ogłaszają konkurs
na końcowe prace naukowe napisane na wszystkich niemieckich uczelniach. Nagroda...

11. - 13.09.20

Wyjazd studyjny: Poznań i zamek w Rogalinie - wgląd w polską kulturę w
Wielkopolsce
Stosunki kulturalne między Niemcami a Polską sięgają wiele lat wstecz i są różnorodne. Jednocześnie są
nieco asymetryczne: niewiele wiadomo w Niemczech o wschodnim sąsiedzie, zarówno pod...

09. - 10.09.20

Wymiana doświadczeń w ramach projektu TRANS³Net.addon
Centrum Inżynierii i Organizacji Produkcji CIMTT na Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym współpracuje
od 2016 roku z partnerami z Saksonii, Polski i Czech. Celem projektu TRANS³Net w Europie...

08. - 13.09.20

32. edycja festiwalu Filmfest Dresden / forum „Visegrád in Short(s)“
W centrum uwagi odbywającego się już po raz 32. festiwalu Filmfest Dresden znajdują się filmy
krótkometrażowe, animowane i eksperymentalne - nie dłuższe niż 30 minut. Ponadto już po raz...

04.09. - 03.12.20

Wystawa objazdowa o Władysławie Bartoszewskim przyjechała do

Brandenburgii
Wystawa „Władysław Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie – Dialog kultur” poświęcona
dorobkowi życia ocalałego z Auschwitz, dyplomaty i laureata Nagrody Pokojowej...

03.09.20

Seminarium online: aktualne szanse rynkowe w polskim sektorze ochrony
środowiska
Saksońska Korporacja Rozwoju Gospodarczego (WFS) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą
Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) zapraszają na seminarium online 3 września. Celem wydarzenia jest...

01.09.20

Wydarzenie online upamiętniające inwazję Niemiec na Polskę i początek II
wojny światowej
W 81. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej Niemiecki Instytut Spraw Polskich zaprasza na godzinę
upamiętniającą jej ofiary. Z powodu pandemii, w tym roku wydarzenie odbywa się online za...

30.08.20

„Robinson Crusoe“ – dwujęzyczny spektakl dla dzieci teatru Uckermärkische
Bühnen Schwedt
Przedstawienie oparte na powieści Daniela Defoe opowiada o przygodach Robinsona Crusoe – rozbitka na
bezludnej wyspie. Spektakl w reżyserii Franka Radüga nadaje się dla dzieci od 5 roku życia...

29.08. - 01.11.20

Ryszard Górecki - System. Wystawa w BLMK Cottbus
Ryszard Górecki jest artystą działającym na pograniczu dwóch języków, dwóch kultur i dwóch krajów, relacje
między którymi nie zawsze były łatwe. Jego malarstwo jest zatem pełne...

27.08. - 02.09.20

15. edycja festiwalu polskiego filmu filmPOLSKA
Ze względu na pandemię koronawirusa, festiwal polskiego filmu filmPOLSKA nie mógł odbyć się w
planowanym terminie w maju 2020 roku. Na szczęście w tegorocznej edycji festiwal może mimo...

25. - 26.08.20

Szkolenie językowe AHK Polska dla specjalistek i specjalistów w zakresie
finansów

Dwudniowe szkolenie językowe Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) koncentruje
się na zagadnieniach technicznych z zakresu rachunkowości, celów biznesowych i kluczowych...

25. - 26.08.20

Polsko-niemiecka konferencja „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie
Pomerania" w Szczecinie
W dzisiejszych czasach uważne korzystanie z zasobów naturalnych jest ważniejsze niż kiedykolwiek. W końcu
efektywność energetyczna i korzystanie z odnawialnych źródeł energii, jak również...

15. - 19.08.20

Call for Participants: Pilecki Institute International Teachers and Educators
Program
Instytut Pileckiego rozpoczyna pilotażową edycję swojego międzynarodowego programu dla
nauczycielek/nauczycieli oraz pedagożek/pedagogów. Program składać się będzie z dwóch części:...

30.07. - 01.08.20

Pol'and'Rock Festival - największy europejski festiwal rockowy w tym roku nie
nad Odrą, a w Internecie
Pol'and'Rock Festival to festiwal rockowy odbywający się corocznie w Kostrzynie nad Odrą. Pod hasłem
„Miłość, przyjaźń i muzyka" odbywa się on regularnie od 1995 roku - do 2017 roku był...

24. - 26.07.20

Сivil Match: internetowa giełda partnerstw skupiająca się na współpracy
transgranicznej
„Сivil Match" jest internetowym projektem matchmakingowym koncentrującym się na współpracy
transgranicznej. Oferuje on szerokie możliwości tworzenia sieci kontaktów i szansę dla podmiotów...

16.07.20

Dobre życie na starość – wspólne opracowanie modeli dla wsi (DE-PL)
Zmiany demograficzne to ciągły proces, który będzie kształtował i zmieniał nasze społeczeństwo. Zwłaszcza
obszary oddalone od dużych miast są dotknięte problemami związanymi z migracją...

02. - 12.07.20

Spływ Wrocław - Berlin
Pierwszy w historii międzynarodowy ekologiczny spływ na trasie Wrocław-Berlin 2020 odbędzie się między 2 a

12 lipca 2020. Popłynąć w nim może wszystko, co po wodzie pływa: kajaki, kanu,...

22.06. - 30.09.20

Kształtowanie spójności: sąsiedztwo w Europie – polsko-niemiecko-francuski
konkurs fotograficzny
Fundacja Genshagen zajmuje się dialogiem między polityką a społeczeństwem obywatelskim w
sąsiadujących ze sobą krajach „Trójkąta Weimarskiego" – Polsce, Niemczech i Francji. W 2020 i...

19.06.20

Szkolenie online: Odpowiedzialność członkiń i członków zarządu oraz
uprawnionych sygnatariuszek i sygnatariuszy w spółkach prawa polskiego
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizuje szkolenie online, którego celem jest
przybliżenie i wyjaśnienie obszarów odpowiedzialności dyrektorek i dyrektorów...

15.06. - 29.07.20

Kraków i jego skarby: wystawa plenerowa Instytutu Polskiego w Berlinie
Kryzys związany z koronawirusem wciąż wymaga twórczych rozwiązań w celu umożliwienia doświadczania
kultury. Dlatego Instytut Polski w Berlinie przygotował wystawę plenerową, która...

04.06.20

Zakładanie działalności gospodarczej – seminarium online w języku polskim
Seria seminariów „Vielfalt gründet“ została zainaugurowana ponad dwadzieścia lat temu przez
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe i Investitionsbank Berlin (IBB)....

03.06.20

Prezentacja i debata online: „Sąsiedztwo z historią w tle"
Fundacja Konrada Adenauera, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na prezentację i debatę online „Sąsiedztwo z...

31.05.20

Proszę pamiętać, że obecnie imprezy i wydarzenia są anulowane lub
przełożone z powodu koronawirusa!
Prosimy o poinformowanie się przed rozpoczęciem wydarzenia, czy nastąpiły jakieś zmiany.

16.05. - 14.06.20

Wystawa fotografii „O_D_E_R–Cuts. Portrait einer Grenz.Fluss.Landschaft” w
pałacu Neuhardenberg
W serii zdjęć Odry artysta Götz Lemberg bada niemiecko-polskie perspektywy graniczne. Od lat fotografuje
nadrzeczne krajobrazy Haweli, Odry i Szprewy - linii życia tego regionu. Jego zdjęcia nie...

09.05.20

„Czwarty Piknik na Trójstyku” – w tym roku wirtualnie
W Dniu Europy perspektywa e.V. pragnie wysłać wyraźny sygnał IV na rzecz wspólnego europejskiego życia i
zaprasza na „Czwarty Piknik na Trójstyku”. Mile widziani są wszyscy przyjaciele i...

05.05.20

Seminarium online Saksońskiej Korporacji Rozwoju Gospodarczego (WFS):
Polska - sytuacja rynkowa i aktualności
Polska - jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych Saksonii - jest również dotknięta skutkami
pandemii koronawirusa. Transgraniczne dostawy i usługi w ramach sprawdzonych...

27. - 29.04.20

19. Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży
W dniach 27-29 kwietnia 2020 r. w Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań odbędzie się po raz 19.
polsko-niemieckie forum wymiany młodzieży dla podmiotów kształcenia zawodowego i...

24.04.20 - 24.04.21

Wirtualne zwiedzanie wystawy „Władysław Bartoszewski 1922–2015“
Aby upamiętnić piątą rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego, Uniwersytet Europejski Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą prezentuje wystawę o tym znamienitym historyku, byłym polskim...

16.04.20

Wykład online: „Międzynarodowa nowa architektura na styku narodów.
Architektura okresu międzywojennego w polsko-niemieckich regionach
przygranicznych".
Po 1918 roku „Neues Bauen“ – modernistyczne Nowe Budownictwo – stało się symbolem postępu i dobrobytu.
Dotyczyło to również Polski, zarówno w Warszawie, jak i w nowych zachodnich...

01. - 04.04.20

18. Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci w

Krzyżowej
W tym roku Seminarium Wschodnio- i Zachodnioeuropejskich Miejsc Pamięci odbywa się już po raz 18 w
Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem „Wspominać –...

01. - 16.04.20

Bezpłatne telefoniczne konsultacje marketingowo-sprzedażowe dla firm
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i jego wpływem na sytuację polskich
przedsiębiorstw, Miasto Poznań i Studio Marki Brandsoul zapraszają na bezpłatne, telefoniczne...

31.03.20

Konferencja online: „Rozwój organizacji MŚP: Budowanie kultury
organizacyjnej w sytuacji kryzysowej”
Poznańska Akademia Rozwoju Kompetencji organizuje wspólnie z Poznań Biznes Partner konferencję online
mającą na celu zainspirowanie uczestniczek i uczestników do lepszego radzenia sobie w...

12.03.20

„Polnische Wirtschaft“: najnowszy rocznik Deutsches Polen Institut wydarzenie odwołane!
Niemiecki zwrot „polnische Wirtschaft“, czyli „polska gospodarka“ albo „polskie gospodarzenie” miał przez
długi czas negatywne konotacje – kojarzył się ze słabo rozwiniętą...

10.03.20

LiteraturPOLSKA – spotkania z autorkami i autorami z Polski: Mariusz Wilk
Odbywający się od 2018 roku cykl wydarzeń „LiteraturPOLSKA“ przedstawia szerokiej publice najciekawsze
polskie publikacje w zrozumiały sposób. Brane pod uwagę są rozmaite gatunki...

06. - 07.03.20

6. międzynarodowa konferencja naukowa o języku polskim – pośrednictwo
językowe i mediacja międzykulturowa
Cykl konferencji zapoczątkowany został w 2015 roku i koncentruje się na sytuacji języka polskiego w
Niemczech, Polsce i Europie. Konferencje odbywają się raz w roku, naprzemiennie na...

06.03.20

EEN-Incoming Company Mission na targach budowlanych HAUS w Dreźnie
Targi budownictwa HAUS w Dreźnie liczące około 600 wystawców są największymi regionalnymi targami

budowlanymi w Niemczech. Skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw budowlanych, osób...

25.02.20

„Grande valse brillante“ w Lipsku
W latach 60. ubiegłego wieku w całej Europie królowała piosenka francuska. W Polsce reprezentantką tego
gatunku muzycznego była Ewa Demarczyk, nazywana także „polską Edith Piaf”. W tym...

24.02.20

„Marketing online w sąsiednim kraju – jak to może działać?”: wydarzenie Izby
Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie
Wypady na zakupy za granicę w poszukiwaniu okazji są w regionie przygranicznym wyjątkowo popularne. Ale
jak przedsiębiorstwa z regionu mogą zwrócić uwagę na swoją ofertę? Wydarzenie...

20. - 23.02.20

„#weneedtotalk Barcamp: Education in a digitalized world!”
Projekt „#weneedtotalk Barcamp: Education in a digitalized world!” skierowany jest do multiplikatorów z
obszarów edukacji pozaformalnej, relacji polsko-niemieckich oraz Civic Technology. Celem...

20.02.20

Konferencja: „O satyrze i sarnach – młodzież i polityka w Polsce i Niemczech”
Młodzi ludzie w Polsce i Niemczech coraz częściej wyrażają swoją opinię protestując na ulicach. Jeden z
najbardziej głośnych przykładów to ruch „Fridays for Future”. Jednocześnie...

18.02.20

Panel dyskusyjny: „Co dalej z uczczeniem pamięci ofiar niemieckiej okupacji w
Polsce?”
Federalna Agencją Edukacji Politycznej (Bundeszentrale für politische Bildung) zaprasza we wtorek, 18 lutego
na prezentację książki „„Polityka okupacyjna Niemiec w Polsce 1939-1945 – luka...

14.02.20

„Kompozytorzy na walizkach“ – koncert Rafała Blechacza z Orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej należy do najbardziej znanych i cenionych polskich orkiestr symfonicznych.
14 lutego orkiestra zawita do stolicy Niemiec, aby zaprezentować dzieła trzech...

11. - 12.02.20

Sympozjum „Negocjowanie ekologicznych wyzwań – jak organizować
współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich?” w Zamku
Trebnitz
Jak połączyć realizację celów ekologicznych i społeczno-gospodarczych? To pytanie porusza dwudniowe,
polsko-niemieckie sympozjum w Zamku Trebnitz. Ma ono na celu dostarczyć szczegółowych...

05.02.20

„Strategia internacjonalizacji – fokus na Polskę”: wydarzenie IHK Dresden
Jako sąsiedni kraj o populacji wynoszącej ponad 38 milionów, a także członek Unii Europejskiej, Polska jest
atrakcyjnym rynkiem zagranicznym dla wielu przedsiębiorstw w Saksonii. Także w...

03. - 07.02.20

Intensywny kurs języka polskiego z lekcjami jogi w Zamku Trebnitz
Kurs językowy skierowany jest do osób, które osiągnęły poziom A2.1 w nauce polskiego. Przez pięć dni
ćwiczone będzie mówienie, rozumienie ze słuchu oraz czytanie. Tematyka kursu jest...

01. - 08.02.20

„Slow down – it’s your fashion!“: polsko-niemieckie spotkanie dla dziewcząt
HochDrei e.V. i Fundacja BEZLIK zapraszają na polsko-niemieckie spotkanie dla nastolatek, które odbędzie
się od 01. do 08.02. w Poczdamie. Podczas tego zimowego tygodnia dziewczęta w wieku...

31.01.20

Koncert upamiętniający 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau
75 lat temu, 27 stycznia 1945 r., został wyzwolony obóz koncentracyjny Ausschwitz-Birkenau. Koncertem
upamiętniającym jubileusz, Verein für Interkulturelle Begegegnungen e.V., pod patronatem...

28.01.20

Kongres „Sieci i klastry na terenie województwa lubuskiego oraz kraju
związkowego Brandenburgia”
Stowarzyszenie Gmin RP „Sprewa-Nysa-Bób r” we współpracy z Lubuską Organizacją Pracodawców, Centrum
Biznesu i Innowacji (Business and Innovation Centre) Frankfurt nad Odrą oraz Centrum...

23.01.20

Polsko-niemiecka giełda partnerstw w Kostrzynie nad Odrą
Jak nawiązać partnerstwa polsko-niemieckie? Giełda partnerska dla polsko-niemieckiej współpracy udziela
porad i wskazówek na ten temat. Oprócz możliwości wymiany z uczestnikami współpracy...

14.01.20

„Komizm, krytyka i komercja. Polskie komedie filmowe na przestrzeni
półwiecza” – wykład w Słubicach
Polski film istnieje już od ponad stu lat, a komedie są nieodzowną częścią polskiej kinematografii. W
multimedialnym wykładzie Rainer Mende z Instytutu Polskiego w Berlinie – Filii w Lipsku...

11.01. - 23.02.20

„Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” – wystawa w Dreźnie poświęcona
Władysławowi Bartoszewskiemu
Polski polityk, dziennikarz i autor Władysław Bartoszewski (1922 – 2015) angażował się w budowanie mostów
porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami. Wystawa „Bartoszewski 1922 – 2015. Pod...

03. - 05.01.20

„Wejdź śpiewająco w nowy rok!” – warsztaty chóralne w Zamku Trebnitz
Susanne i Roland Fatz są pedagogami muzycznymi i mają wieloletnie doświadczenie w dyrygowaniu chórem,
muzykoterapii i prowadzeniu warsztatów. W Zamku Trebnitz poprowadzą wspólnie warsztaty...

17.01.2021 - http://www.partnerstwo-odra.eu/imprezy-i-spotkania/2020

