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20.12.2017

Nowy projekt współpracy Interreg - wsparcie rozwoju przemysłu gier w regionie
Morza Bałtyckiego
Region Morza Bałtyckiego czołowym graczem w branży gier komputerowych
– ta wizja realizowana będzie w ramach projektu „Baltic Game Industry –
Empowering a Booster for Regional...

12.12.2017

Program w „Pociągu do Kultury” pozostaje do 2018 roku
Program w „Pociągu do Kultury” na trasie Berlin-Wrocław zostaje
przedłużony do grudnia 2018 roku, o co zatroszczyła się Administracja
Senacka ds. Kultury i Europy w Berlinie. Dr Klaus...

08.12.2017

Jak będzie wyglądać moje miasto za 50 lat? Uczniowie berlińskich i
wrocławskich szkół wspólnie pracują nad pomysłami dotyczącymi życia w
dużych miastach w przyszłości.
Zwycięzcy w podróży: 25 i 26 listopada uczniowie szóstej klasy SchadowGymnasium w Berlinie-Zehlendorfie „Pociągiem do kultury” wybrali się w
podróż do Wrocławia – polskiego miasta...

28.11.2017

Polskie targowisko sztuki „Polenmarkt“ w Greifswaldzie
16 grudnia uniwersyteckie miasto Greifswald otworzyło już po raz 20. bramy największego festiwalu polskiej
kultury w Niemczech „Polenmarkt“. W czasie dziesięciodniowej imprezy publiczność...

13.11.2017

Polsko-niemiecki dzień turystyki we Frankfurcie nad Odrą
Od lat goście z Polski są numerem 1 wśród zagranicznych podróżnych w Brandenburgii. Również coraz więcej

niemieckich urlopowiczów podróżuje za sąsiednią granicę. Ale w jaki sposób...

06.11.2017

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do LABORATORIUM
WYMIANY 2017
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli i organizatorów polsko-niemieckich
spotkań uczniów do udziału w kolejnym już LABORATORIUM WYMIANY - kongresie...

01.11.2017

Od sztucznej inteligencji po farmację: dolnośląskie przedsiębiorstwa oferują
duży potencjał współpracy
Od sztucznej inteligencji po logistykę, od technologii informacyjnokomunikacyjnych po przemysł lotniczy i kosmiczny, od budownictwa maszyn
po farmację: województwo dolnośląskie zbiera punkty...

25.10.2017

Uwaga berlińskie marki mody: jeszcze dziś można zgłaszać uczestnictwo w
giełdzie kontaktowej B2B
Berlińskie marki mody, szwalnie i polscy producenci stworzą sieć, aby obie strony mogły czerpać z niej
korzyści. Taki jest cel giełdy kontaktowej B2B organizowanej w Berlinie przez...

10.10.2017

Już jest lista nominowanych: Pociąg do kultury rozpędza się na dobre w walce
o Europejską Nagrodę Marek Kultury
Ogromne wyróżnienie: Pociąg do kultury Berlin-Wrocław został nominowany Europejskiej Nagrody Marek
Kultury 2017. Polsko-niemiecki projekt ma szansę stania się „Europejską Marką Trendu Roku...

04.10.2017

Praca w Berlinie: Centrum powitalne z nową ofertą doradczą dla Polaków
Centrum powitalne Berlin proponuje nową ofertę doradczą dla przybyłych

Polaków. W przyszłości co drugi czwartek, zawsze w godzinach od 10 do 17
dyżur pełnić będzie doradca sieci...

14.09.2017

BiblioBoXX z wizytą we Wrocławiu
14 września 2017 roku o godzinie 13:00 BiblioBoXX Partnerstwa Odry
zagości w nowym miejscu, a mianowicie w Szkole Zawodowej nr 5 we
Wrocławiu, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie, po którym...

12.09.2017

Doradztwo w pigułce – prawo pracy: jak chronieni są polscy i niemieccy
pracownicy
Gospodarka niemiecka przeżywa boom, w związku z czym niemiecki rynek pracy stwarza obecnie różnorodne
szanse zawodowe. Z szansy tej chce skorzystać również wielu polskich pracowników i...

21.08.2017

Już dziś można składać aplikacje: seminarium eTwinning dla nauczycieli
przedmiotów matematycznych, technicznych i przyrodniczych w Polsce
Aby zapobiec przyszłym brakom kadry nauczycielskiej pomocnym jest zainteresowanie uczniów takimi
przedmiotami jak matematyka, technika, technologia i nauki przyrodnicze. Można tego dokonać...

16.08.2017

Zamek Trebnitz zaprasza uczniów do udziału we wspólnym projekcie
wakacyjnym
Kim byli wcześniejsi mieszkańcy zamku Trebnitz? Co wydarzyło się na zamku podczas drugiej wojny
światowej i jak później potoczyła się jego historia? Od 21 do 27 sierpnia 2017 r....

15.08.2017

Pionierskie badania nt. migracji
Liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce stale rośnie, lecz tematyka migracyjna z innych państw
unijnych do Polski nie była dotychczas przedmiotem badań. Instytut Spraw Publicznych...

10.08.2017

polsko-niemiecki koncert „Mosty zamiast murów” w Berlinie
13 sierpnia „Bona Fide“ – Stowarzyszenie Wielkopolan oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają

13 sierpnia „Bona Fide“ – Stowarzyszenie Wielkopolan oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają
serdecznie wszystkich miłośników muzyki z Berlina do Kościoła pw. św. Trójcy na...

09.08.2017

Miasta partnerskie odwiedzają bliźniacze miasto Frankfurt- Słubice
Od 14 – 16 lipca 2017 r. w polsko-niemieckim bliźniaczym mieście Frankfurcie-Słubicach odbyła się
tegoroczna edycja festiwalu HanseStadtFest. Przy tej okazji Martin Wilke, nadburmistrz...

09.08.2017

Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania w Wałczu
Od 9 do 11 czerwca 2017 r. odbyła się tegoroczna edycja Festiwalu Młodzieży Euroregionu Pomerania w
Wałczu. Partnerami dwudniowego festiwalu byli w tym roku powiat Wałcz, miasto Strasburg i PSV...

07.08.2017

Turystyka jeździecka coraz popularniejsza
Aktualne „studium na temat turystyki jeździeckiej” prognozuje dla regionu Pomorza Przedniego duży wzrost
liczby urlopowiczów – miłośników jazdy konnej z całych...

07.08.2017

„Język to moc“
Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina,
posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z...

07.08.2017

Polska wśród 4 najważniejszych krajów do międzynarodowej współpracy
gospodarczej z Berlinem
USA, Chiny, Zjednoczone Królestwoi Polska – kraj sąsiedzki należy do czterech najważniejszych krajów, z
którymi kraj związkowy Berlin chce prowadzić międzynarodową współpracę...

04.08.2017

Już można się zgłaszać: Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży „Razem w
Europie. Jeden cel.“
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza placówki edukacyjne, szkoły i organizacje
pozarządowe do udziału w konkursie na Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży. Pod...

02.08.2017

Premier Woidke i prezydent Wrocławia Dutkiewicz w podróży „Pociągiem do
kultury”
Wrocław będący Europejską Stolicą Kultury 2016 przyciągnął w ubiegłym roku więcej turystów niż
kiedykolwiek wcześniej. Ponad 25.000 podróżnych przyjechało do Wrocławia...

01.08.2017

4.500 uczestników: PolenMobil odniósł ogromy sukces również w roku
szkolnym 2016/17
Również w roku szkolnym 2016/17 projekt PolenMobil cieszył się w całych Niemczech dużą popularnością.
Dzięki projektowi w tym roku szkolnym udało się przybliżyć 4.500...

31.07.2017

Polki to aktywistki
Aktywność zawodowa kobiet to temat szeroko dyskutowany. Polki, które przybyły ostatnio do Berlina,
posiadają wysokie kwalifikacje. To one podwyższyły udział osób z...

30.07.2017

Poczdamski Owocowy Czarodziej zachwyca owocami dzieci z Polski i Niemiec
Od 30 lipca do 6 sierpnia 2017 r. stowarzyszenie HochDrei e. V. zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na
spotkanie z „Owocowym Czarodziejem” w Poczdamie, aby zabawą zainteresować...

27.07.2017

Międzynarodowy obóz letni: młodzi dorośli odkrywają Görlitz-Zgorzelec
Projektem WORCATION obejmującym dwutygodniowe międzynarodowe spotkanie młodzieży Meetingpoint
Music Messiaen e. V. chce przybliżyć młodym ludziom z Polski, Niemiec i Włoch historię...

25.07.2017

Międzyreligijne spotkania młodzieży: konferencja wzmacnia kompetencje
opiekunów
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza organizatorów spotkań młodzieży i przedstawicieli
instytucji edukacyjnych na konferencję pt. „Dialog międzyreligijny w...

24.07.2017

Profitujemy z know-how polskiej społeczności

Katarina Niewiedzial jest pełnomocniczką ds. integracji w Pankow. Ten okręg Berlina zamieszkuje około
400.000 osób. Do jej zadań należy wspieranie uczestnictwa w życiu jej okręgu...

20.07.2017

Dofinansowanie INTERREG na turystykę i dziedzictwo naturalne
11 i 12 lipca 2017 r. Komitet Monitorujący programu kooperacyjnego INTERREG VA Brandenburgia-Polska
2014-2020 wybrał łącznie dziewięć projektów, które otrzymają w przyszłości...

19.07.2017

3:32 h: Rekord podróży koleją na trasie Berlin-Wrocław
Nowy rekord w transgranicznym ruchu kolejowym: w weekend 15/16 lipca pociąg przebył odcinek BerlinWrocław w zaledwie 3 godziny i 32 minuty. Ta szybka podróż została zorganizowana przez...

07.07.2017

Turystyka transgraniczna zostanie wzmocniona: renowacja pomnika kultury
„Most Europejski”
Sukces turystyki transgranicznej: 4 lipca komitet monitorujący programu współpracy INTERREG V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2014-2020 wyraził zgodę na remont...

06.07.2017

Studium przypadku: polskie przedsiębiorstwa w Berlinie
Projekt ekonomia etniczna prowadzi szeroko zakrojone studium przypadku o polskich przedsiębiorcach
mieszkających w Berlinie. Celem studium jest nakreślenie szerokiego obrazu socjo-ekonomicznych...

24.06.2017

Instytut Polski podczas Długiej Nocy Nauki
W trakcie trwania „Długiej Nocy Nauki“ Instytut Polski w Berlinie we współpracy z polskim Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego już po raz trzeci zaprezentuje wybrany dorobek polskich...

21.06.2017

Start-up’y spotykają się na Polish Tech Night 2017 w Berlinie
21.06.2017 r. projekt Lookout już po raz drugi organizuje Polish Tech Night w Berlinie. W ramach wydarzenia
ponownie spotkają się polskie i niemieckie start-up’y branży IT, aby tworzyć...

20.06.2017

Turystyka kulturalna między Polską a Berlinem | Program kulturalny w pociągu
2.0
W 2017 r. Administracja Senacka Berlina ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich dofinansuje z budżetu
przeznaczonego na szczególne projekty turystyczne (tzw. „środki...

15.06.2017

Zastosuj teraz: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej pisze stypendia
Twórcze
Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają pisarzy niemieckich
i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego...

14.06.2017

Nagroda narodowa dla Rafała Dutkiewicza Prezydenta Wroclawia
W dniu 13 czerwca, Niemiecka Fundacja Narodowego przyznano Dr. Rafał Franciszek Dutkiewicz (57),
Prezydentowi Wrocławia, z niemieckiej Niemiecką Nagrodę Narodową 2017 cen. Senator Reimers...

09.06.2017

9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć
Uckermark"
Od 9 do 10 czerwca 2017 odbywają się 13. Targi "INKONTAKT" - Pokaz Osiągnięć Uckermark" Targi
organizuje Zrzeszenie Przedsiębiorców Uckermark e.V. pod patronatem pana dra Dietmara Woidke....

07.06.2017

17.6, 1.7 i 22.7: Nowy klub nocny w Pociąg kultury
Wszyscy, którzy lubią świętować, 17 czerwiec, 1 lipiec i 22 lipiec usatysfakcjonowani będą. Tego dnia pociąg
kultury zawiezie was na dalsze wieczory klubowe. Pociąg wyrusza z...

01.06.2017

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży
„Razem w Europie. Jeden cel“ – pod tym hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza
szkoły, placówki kształceniowe, stowarzyszenia oraz...

29.05.2017

Badanie: Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie
(c) warszawskiego Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Konrada Adenauera Wyraźna większość...

25.05.2017

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na Ewangelickich Dniach Kościoła
Również i w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) weźmie udział w Ewangelickich
Dniach Kościoła, które odbędą się od 24 do 28 maja 2017 r. w Berlinie i...

17.05.2017

Pociąg do kultury – aktualny program i klubowa noc 27.5.
Radiotainment, odczyty i klubowa noc: jeszcze do 05.06.2017 r. pociąg do kultury zachwyca swoich
podróżnych aktualnym programem. Wszyscy, którzy lubią świętować, będą 27 maja...

09.05.2017

Dzień Europy 2017 w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą
we wtorek, 9 maja 2017r., można ponownie doświadzyć Europy w Dwumieście. Temat przewodni tegorocznej
edycji brzmi „Wspólnie kształtować Europę”. Tego dnia w Słubicach i Frankfurcie nad...

08.05.2017

Polecamy kulturę: Zaproszenie na koncert & prezentację książki w ramach
jubileuszu 500 lat Reformacji
Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy
Brandta UWr. zapraszają 9 maja o godz. 17.00 do Infopunktu Barbara (Wrocław, ul. Świdnicka...

08.05.2017

Polska i niemiecka gospodarka tworzą sieci na TARGACH W HANOWERZE
Albrecht Gerber i Henner Bunde podczas rozmowy z przedsiębiorcami na targach w Hanowerze © Marta...

05.05.2017

Spotkanie informacyjne: Praca w Berlinie - wszystko, co musisz wiedzieć
Jesteś od niedawna w Berlinie i poszukujesz pracy? Szukasz cennych informacji? To wydarzenie jest dla
Ciebie! Wydarzenie odbędzie się w języku niemieckim, będzie jednak możliwość...

03.05.2017

26.04.2017

BiblioboXX Partnerstwa Odry rusza w podróż
BiblioboXX Partnerstwa Odry wyruszył w podróż po regionie. Pierwszy przystanek miał w Szczecinie (Pomorze
Zachodnie). Po czterech tygodniach spędzonych w Zespole Szkół nr 2 w...

19.04.2017

27.02.2017

Nowy rozkład jazdy Pociągu Kultury od 1 marca
Pociąg kultury między Berlinem a Wrocławiem od zeszłego roku cieszy się tak dużym sukcesem, że jeszcze do
końca 2018 roku będzie łączył oba miasta ze sobą. Pociąg kursuje w każdy...

27.02.2017

„Podręcznik polsko-niemieckiej komunikacji w administracji“ opubilkowany
Instytut wymiany kulturowej i naukowej wraz z Landem Brandenburskim wydał „Podręcznik polsko-niemieckiej
komunikacji w administracji“. W regionach Partnerstwa Odry międzynarodowa...

27.02.2017

Do 15 marca: Rejestracja na giełdę kontaktową organizowaną przez „Berlin
Poland“ w Szczecinie
Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie w ramach projektu „Berllin Poland” zaprasza polskich
producentów odzieży i niemieckich projektantów mody na giełdę kontaktową...

22.02.2017

Polska w centrum zainteresowania zagranicznej polityki gospodarczej Berlina
W ubiegłym roku Berlińczycy wybrali nową Izbę Deputowanych. Czerwono-czerwono-zielony senat rozpoczął
już pracę, a zmiana rządu przyniosła zmianę kompetencji, które dotyczą...

08.02.2017

PolenMobil wystartowało dobrze
Również w drugiej połowie roku szkolnego 2016/2017 dwa „PolenMobile“ jeżdżą przez całe Niemcy, aby
wzbudzić zainteresowanie niemieckich uczniów polskim krajem. Od...

31.01.2017

E-Commerce Berlin Expo
2 lutego na stacji Berlin spotyka się branża handlu elektronicznego. Podczas E-Commerce Berlin Expo 2017
oczekiwanych jest do 80 wystawców, w tym AX Semantics, Schneider Group, Deutsche Post,...

30.01.2017

Wydarzenie: O współpracy polskiej i niemieckiej prokuratury
Aby efektywnie zwalczać przestępczość transgraniczną, polskie i niemieckie urzędy ścigania celnego, a tym
samym również prokuratury obu krajów, współpracują ze sobą....

26.01.2017

Do 30 stycznia: Rekrutacja do „Młodej Redakcji 2017“
Do 30 stycznia studenci z Niemczech i Polski mogą starać się o miesce w „Młodej Redakcji 2017”. Wybrani
uczestnicy programu odwiedzą redakcje mediów w Warszawie i będą...

11.01.2017

Więcej połączeń kolejowych pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą
W zeszłym roku uruchomione połączenie kolejowe pomiędzy Görlitz i Jelenią Górą zostało rozbudowane wraz
z początkiem nowego rozkładu jazdy w grudniu. Pociąg z Niemczech do...

17.07.2018 - http://partnerstwo-odra.eu/aktualnosci/2017

