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Nowy poradnik dla Polek mieszkających w Berlinie
Jeżeli pochodzisz z Polski i masz pytania dotyczące pracy lub życia codziennego w Berlinie, Stowarzyszenie
Polek w Berlinie e.V. będzie starało się Tobie pomóc! Instytucja ta oferuje...

15.07.2018

Transgraniczna Nagroda Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych
„Sail of Papenburg“
Uwaga, regionie Odry! Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) ogłosiło transgraniczny
konkurs „Sail of Papenburg”, którego celem jest propagowanie pokojowej koegzystencji...

13.07.2018

Zapisz się do nowego newslettera Partnerstwa Odra!
Najnowsze wiadomości z regionów Odry można znaleźć w aktualnym
newsletterze Partnerstwa Odry. Publikacja dostarcza trzy razy w roku
informacji o współpracy i wymianie niemiecko-polskiej w...

12.07.2018

Wystawa: „Bartoszewski 1922-2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie” została
pomyślnie otwarta
Blisko 300 gości przybyło w zeszły czwartek do Czerwonego Ratusza w
Berlinie na otwarcie wystawy pod tytułem „Bartoszewski 1922-2015. Pod
prąd – Pamięć – Pojednanie”. Byli tam...

18.06.2018

VII spotkanie mające na celu tworzenie i rozwój sieci współpracy polskoniemieckich partnerów w Berlinie
Spotkanie w ramach sieci współpracy polsko-niemieckich partnerów odbyło
się w dniu 18 czerwca 2018 r. w Berlińskim Ratuszu. Cykl imprez jest
wspólną inicjatywą Administracji Senackiej ds....

18.06.2018

Polsko-niemiecki dialog obywatelski: Wrocław i Berlin przy okrągłym stole nad
Sprewą
Podczas drugiego spotkania Okrągłego Stółu Berlin-Wrocław, który powstał
dzięki inicjatywie „Fundacji Przyszłość Berlin” (Stiftung Zukunft Berlin) w
październiku 2017 r. roku,...

17.06.2018

Polsko-Niemieckie Dni Medów pod znakiem europejskiego dziennikarstwa
Polsko-Niemieckie Dni Mediów odbyły się zgodnie z hasłem „Czy trzeba
wymyślić Europę na nowo?” w dniach 6 i 7 czerwca 2018 r. w niemieckim
mieście Straslund.. O dużym powodzeniu imprezy...

15.06.2018

Berlin po polsku
Każdego roku około 50 000 osób z całego świata przeprowadza się do
Berlina. Niemiecka stolica w szczególności przyciąga kreatywne dusze, które
znajdą w niej niezbędną wolność i...

08.06.2018

Rozpisano XX Naukową Nagrodę Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
W celu promowania młodych naukowców, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Badań
Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie wspólnie ogłosili dziesiątą edycję Naukowej Nagrody...

25.05.2018

Inauguracja „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru
powiązań“

W dniach od 24 do 25 maja 2018 r. odbyły się dwa wydarzenia w
Brandenburgii, które stanowiły część projektu modelowego pod tytułem
"Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego...

17.05.2018

Zamknięte w niedziele: zmiany godzin otwarcia sklepów związane z zakazem
handlu
Wielu niemieckich konsumentów z regionu przygranicznego często korzystało z niedzieli na zrobienie
zakupów w Polsce. Od marca 2018 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa, zgodnie z którą handel...

12.05.2018

Brandenburgia regionem partnerskim tegorocznego „Pikniku nad Odrą“
W zeszły weekend odbył się coroczny „Piknik nad Odrą” nad samym
brzegiem Odry i w plenerze Szczecina. W tym roku Brandenburgia była
oficjalnym regionem partnerskim pikniku. Z tego powodu...

09.05.2018

VI. Spotkanie na Szczycie regionów Partnerstwa Odry
W celu wzmocnienia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej,
przedstawiciele samorządów z obu stron Odry, spotkali się w dniach 8 i 9
marca 2018 roku w Dreźnie. W dwudniowym spotkaniu...

07.05.2018

OstPost Berlin – języki, książki i kultura z Europy Wschodniej
W poszukiwaniu miejsca, które łączy wszystkie kultury Europy Wschodniej,
nie trzeba podróżować daleko. Tuż w Berlinie Mitte, z dala od zgiełku
wielkomiejskiej metropolii, znajduje się...

04.05.2018

Berlińskie centrum poradnictwa służy polskim rodzinom radą i pomocą
Trudne początki emigracji w Berlinie wiążą się często dla rodzin z Polski z wyzwaniami językowymi i
kulturowymi. Centrum poradnictwa "Rodzina w Berlinie" służy pomocą w kwestiach...

03.05.2018

Polska obchodzi Dzień Konstytucji 3 maja
Oprócz obchodzonej 11 listopada rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, równie
ważnym polskim świętem narodowym jest 3 maja. W tym dniu świętuje się uchwalenie...

01.05.2018

Nasza redakcja poleca: „Polskimi śladami w Niemczech“
W książce "Polskimi śladami w Niemczech" Niemiecki Instytut Kultury Polskiej
(Deutsches Polen-Institut), we współpracy z Federalną Agencją Edukacji
Politycznej (Bundeszentrale für politische...

27.04.2018

Zaproszenie do projektów na rzecz promowania europejskiego dziedzictwa
kulturowego w Berlinie
Chcesz wzmocnić europejskie dziedzictwo kulturowe w Berlinie i szukasz
partnera do swojego projektu? Unia Europejska i Senacki Departament
Kultury i Europy w Berlinie pomogą w realizacji Twoich...

20.04.2018

Bezgraniczna jazda trasą rowerową Odra-Nysa
Przy słonecznej wiosennej pogodzie nadszedł czas, aby wyprowadzić swój
ukochany rower z piwnicy i odkryć piękne szlaki rowerowe w regionie Odry.
W planowaniu wiosennych wycieczek rowerowych...

01.04.2018

Nowe wydanie „Przez granice” już dostępne
Najnowszy dodatek specjalny „Przez granice” dziennika "Kurier Szczeciński" jest już dostępny! Raz w
miesiącu broszura informuje o współpracy między Polską a Niemcami. Zawarte są w...

01.04.2018

Retrospekcja specjalistycznej konferencji poświęconej ekonomii zdrowia i

opiece zdrowotnej
W dniach 22 i 23 marca 2018 r. odbyła się specjalistyczna konferencja
poświęcona ekonomii zdrowia i opiece zdrowotnej, mająca na celu
umocnienie współpracy między niemieckim i polskim...

29.03.2018

Z senatorem ds. Kultury i Europy w „Pociągiem do Kultury” jadącym do
Wrocławia
Dr inż. Klaus Lederer, senator ds. Kultury i Europy oraz burmistrz Berlina,
udał się w ostatni weekend do Wrocławia „Pociągiem do Kultury”. Do
tematów poruszanych podczas jego dwudniowej...

29.03.2018

EU-Pilotinitiative „b-solutions“ - Ausschreibung bis zum 30. April 2018
Seit dem 1. Februar 2018 verwaltet die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen die zweijährige EUPilotinitiative „b-solutions“, die aus dem EU-Haushalt finanziert und durch die...

23.03.2018

Słubfurt - przestrzeń miejska bez barier kulturowych
Granica dzieliła w przeszłości to, co Odra dzisiaj łączy. Słubice (Polska) i
Frankfurt / Oder (Niemcy) stały się zatem pierwszym polsko-niemieckim
wzorcowym euromiastem o nazwie Słubfurt....

12.03.2018

Dlaczego Wrocław jest tak popularny wśród niemieckich studentów?
Wrocław jest młodym, dynamicznym i dobrze prosperującym miastem. Liczba
studentów w stolicy Dolnego Śląska wynosi około 130 tysięcy, a liczba
uczelni ponad 25. Dlatego Wrocław jest trzecim...

01.03.2018

„To be or not to be ... a European?” - druga edycja trójnarodowego konkursu
dla młodzieży „Young Europeans Award“ (Nagroda Młodych Europejczyków)
W ramach drugiej edycji trójnarodowego konkursu „Young Europeans Award“ młodzi Europejczycy w wieku do
21 lat z Niemiec, Francji i Polski mogą zgłaszać swoje prace pod hasłem „To be or...

22.02.2018

Znaczny wzrost liczby dojeżdżających do pracy na trasie Berlin-SzczecinPoznań
Według badań przeprowadzonych w ramach projektu "Analiza porównawcza
dojazdów do miejsc pracy i rozłożenia miejsc pracy w Niemczech i Polsce w
Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA" dzięki otwarciu...

21.02.2018

Nowa osoba kontaktowa w Berlinie w projektach Interreg
Elvir Becirovic został zatrudniony przez Administrację Senacką ds.
Gospodarki, Energetyki i Zarządzania Przedsiębiorstwami (Senatsverwaltung
für Wirtschaft, Energie und Betriebe) jako osoba...

14.02.2018

Posiedzenie Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w
Warszawie
Obrady Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży miały miejsce w Warszawie w
dniach 1 i 2 lutego 2018 r. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
stawia sobie za cel budowanie i umacnianie dobrych...

01.02.2018

Nowe połączenie kolejowe na trasie Görlitz – Zielona Góra kursujące trzy razy
dziennie
Od 1 lutego br. uruchomione zostało nowe bezpośrednie połączenia kolejowe z Zielonej Góry do Goerlitz.
Pociągi pod nazwa "Polregio" kursują na tej trasie 3 razy dziennie dojeżdżając do...

24.01.2018

Nowy program „Pociągu do Kultury“
Od momentu kiedy w 2016 r. zaczął kursować „Pociąg do Kultury“, podróż z
Berlina do Wrocławia stała się dla jego pasażerów wyjątkowym przeżyciem.
Obecnie Pociąg do Kultury jest już...

23.01.2018

Polsko-niemieckie inwestycje i obroty handlowe osiągnęły w 2017 roku
najwyższy poziom
Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze charakteryzują się ścisłą współpracą, a inwetycje i wymiana
handlowa mają tendencję wzrostową. W 2017 r. obroty handlowe między partnerami były w...

10.01.2018

Bogdan Twardochleb: dziennikarstwo w duchu polsko-niemieckiej współpracy
Bogdan Twardochleb (ur. 1954) jest z wykształcenia polonistą,
literaturoznawcą i krytykiem literackim. Od 1991 roku publikuje w dzienniku
„Kurier Szczeciński”, w którym zajmuje się od ponad...

05.01.2018

Rozpisano konkurs o XXI Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im.
Tadeusza Mazowieckiego z nową kategorią Multimedia/Online
Po raz dwudziesty pierwszy ogłoszono konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę
Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego. Najlepsze publikacje o kraju
sąsiednim zostaną nagrodzone...

04.01.2018

Projekt „Transgraniczne działania polsko-niemieckie na rzecz wzmocnienia
tolerancji kultur w Euromieście Guben-Gubin“ - pierwszy etap 2018
Umowę o udzieleniu dotacji na rzecz wzmocnienia tolerancji kultur podpisał w dniu 28 grudnia 2017 r. Günter
Quiel, przewodniczący stowarzyszenia odbudowy głównego kościoła w Gubinie...
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