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Brandenburgia: Pełnomocnik ds. partnerstwa otwiera biuro w Poznaniu
09.01.2017 r. pełnomocnik ds. partnerstwa kraju związkowego Brandenburgii w Wielkopolsce, Darius Müller,
otworzy swoje biuro w Poznaniu. Uroczystość odbędzie się w Centrum Kultury Zamek na...

12.12.2016
Clubcommission Berlin serdecznie zaprasza na NOC KLUBOWĄ w POCIĄGU DO KULTURY Wrocław-Berlin
Okazja na nietypową podróż, imprezę i noc: Twój darmowy wjazd do 9 berlińskich...

11.10.2016

3. Międzynarodowa Konferencja Koleji Wschodniej w Seelowie
20 października, miasta Seelow i Kostrzyn zapraszają na 3. Międzynarodową Konferencje Koleji Wschodniej.
Temat konferencji jest „Kolej wschodnia 2030 – Wizje przyszłości”....

11.10.2016

Aktualny program Pociągu Kultury
Pociąg Kultury między Berlinem i Wrocławiem kursuje jeszcze do przyszłego roku – również jak i program
kulturalny na pokładzie, który wspiera wymianę międzykulturową....

10.10.2016

Wykład w Berlinie: „Polska i niemiecka kultura komunikacji”
14 października 2016 roku o godzinie 18.00, Stowarzyszenie Policultura zaprasza wspólnie z Fundację
Pokolenia Pokoleniom na wykład prof. dr. habil. Izabela Surynt pod tytułem „Polska...

08.10.2016

„Polacy i Niemcy. Historia sąsiedztwa“
Premiera na małym ekranie. Po raz pierwszy polsko-niemiecka produkcja wspólnie podjęła tematykę historii
obu sąsiadujących ze sobą krajów. Celem tego czteroodcinkowego dokumentu...

07.10.2016

Wywiad z prof. Alexandrem Wöllem, prezydentem Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina
Od 2014 roku profesor dr Alexander Wöll sprawuje funkcję prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
W wywiadzie mówi o tym, dlaczego transgraniczne kooperacje uczelniane stanowią...

30.09.2016

Festiwal NITKA: sztuka performatywna z Polski i Niemiec
Do dobrego sąsiedztwa należy dialog artystyczny. Z okazji jubileuszu XXV-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie
w okresie od 30.09. do 02.10.2016 r. w Pocztamie odbywa się festiwal NITKA. Festiwal...

30.09.2016

Od 10 października do 18 listopada: ODKRYCIA. Wrocław-Berlin.
Wystawa „ODKRYCIA.Wrocław-Berlin“ fotografek Ann-Christine Jansson i Alicji Kielan prezentuje na bazie
zdjęć powiązania między Berlinem a tegoroczną stolicą kultury Wrocławiem....

30.09.2016

Nowa umowa infrastrukturalna w sprawie transgranicznego transportu
kolejowego
Na zakończenie targów InnoTrans w Berlinie przedsiębiorstwa infrastrukturalne DB Netz AG i PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. podpisały nową umową infrastrukturalną regulującą...

23.09.2016

Spotkania Kooperacyjne „Eco-Match 2016“
13 października 2016 roku, Enterprise Europe Network (EEN) zaprasza wspólnie z Poznańskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym (PSTP) na spotkania kooperacyjne Eco-Match 2016, które...

08.09.2016

Polsko-niemiecka podróż studyjna „A czas do wieczności wpływa“
We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niemożliwych "Motyka" z Torunia stowarzyszenie Instytut Historii
Stosowanej – Społeczeństwo i Nauka w Dialogu organizuje w terminie od 7....

16.06.2016

25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie: Politycy na najwyższych szczeblach

chwalą zaangażowanie polskiego i niemieckiego społeczeństwa
obywatelskiego
17 czerwca 1991 r. Polska i Niemcy podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W tych
dniach oba narody świętują 25-lecie jubileuszu istnienia traktatu, które...

15.06.2016

Nie masz jeszcze planów na wakacje? Złap ostatnie miejsca na polskoniemiecki wyjazd dla młodzieży!
Polscy i niemieccy uczniowie, którzy chcą podczas wakacji odbyć wspólną podróż ze swoimi rówieśnikami,
mogą jeszcze do 25 czerwca 2016 r. zgłaszać chęć...

15.06.2016

Dlaczego informacje są kluczem sukcesu
Latem wszędzie obwieszczane są wakacje i sezon urlopowy rozpoczyna się. Jednocześnie Partnerstwo Odry
świętuje w tym roku jubileusz swojego dziesięciolecia. Z tych okazji wspólnie z...

02.06.2016

Dwujęzyczna wystawa specjalna: Prusy i Polska
Już teraz w Muzeum Brandenburgii i Prus w Wustrau prezentowana jest dwujęzyczna wystawa specjalna pt.
„Polen und Preußen - Prusy i Polska“. Wystawa przedstawia historię ludności...

30.04.2016

Kultura na torach – świętujemy premierę pociągu do kultury
W sobotę, 30 kwietnia, po raz pierwszy wystartował tak zwany „Pociąg do kultury” zmierzający z Berlina w
kierunku Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocławia. Senator Berlina ds....

30.04.2016

Kultura na torach – świętujemy premierę pociągu do kultury
W sobotę, 30 kwietnia, po raz pierwszy wystartował tak zwany „Pociąg do kultury” zmierzający z Berlina w
kierunku Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocławia. Senator Berlina ds....

08.04.2016

Kampania internetowa promująca polsko-niemiecką turystykę przygraniczną
Ponad 40 000 osób ma odwiedzić stronę internetową www.germany.travel/odra i dowiedzieć się o atrakcjach
turystycznych po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej. Kampania banerowa oraz...

11.03.2016

Kurs dla tłumaczy polsko-niemieckich grup młodzieżowych
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz viadrina
sprachen gmbh po raz kolejny zapraszają na kurs wprowadzający dla tłumaczy...

07.03.2016

17.02.2016

25 lat dobrego sąsiedztwa: jubileuszowa strona internetowa zaprasza do
wymiany
17 czerwca 2016 roku będzie miała miejsce 25. rocznica podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym
sąsiedztwie. Ten kamień milowy w stosunkach polsko-niemieckich przyczynił się do...

12.01.2016

Polityczne spotkanie na szczycie wzmacnia wspłpracę między Polską a
Niemcami
Podczas piątego politycznego spotkania na szczycie, które odbyło się 12 i 13 stycznia we Wrocławiu, osiem
województw i krajów związkowych Partnerstwa Odry porozumiało się...

01.01.2016

Czekamy na projekty jubileuszowe
Z okazji 25-lecia istnienia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Fundacja Współpracy...

17.07.2018 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2016

