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Wydarzenia upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej oraz 75. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego
1 września 1939 roku agresja niemiecka na Polskę zapoczątkowała II wojnę światową, która na zawsze
odmieniła oblicze Europy. W 2019 roku mija 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Liczne wydarzenia
upamiętniają tę rocznicę, a także 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Konferencja „80 lat później. Agresja niemiecka na Polskę i początek II wojny światowej z polskoniemieckiej i międzynarodowej perspektywy” porusza różne perspektywy na temat wybuchu wojny.
Liczba miejsc jest ograniczona, rejestracja na wydarzenie w języku niemieckim jest możliwa do 23
sierpnia 2019. Więcej informacji na temat konferencji oraz możliwość rejestracji można znaleźć tutaj.
Termin: 30 sierpnia 2019, 16:00 – 20:30
Lokalizacja: Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund, In den Ministergärten 3, 10117 Berlin

Pianista i kompozytor Wojciech Kilar był jedną z najznamienitszych osobowości europejskiej sceny
muzycznej. Sławę przyniosła mu przede wszystkim orkiestrowa muzyka filmowa. Podczas koncertu w St.
Nikolaikirche w Poczdamie upamiętniającego 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej zostanie
wykonany jego utwór „Missa pro pace” – „Msza o pokój”. Ten koncert to już kolejne wspólne
przedsięwzięcie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i zaprzyjaźnionego
Chóru Singakademie z Frankfurtu nad Odrą. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć
tutaj.
Wstęp na koncert jest wolny.
Termin: 31 sierpnia 2019, 17:00
Lokalizacja: St. Nikolaikirche Potsdam, Am Alten Markt, 14467 Potsdam

Kancelaria Senatu Berlina wspólnie z Federalną Agencją Edukacji Politycznej oraz Niemieckim
Instytutem Kultury Polskiej organizują prezentację książki „Polityka okupacyjna Niemiec w Polsce
1939-1945 – luka w niemieckiej pamięci narodowej?“ Po prezentacji książki odbędzie się rozmowa ze
świadkiem historii, powstańcem warszawskim prof. dr. Zbigniewem Anthonym Kruszewskim. Rozmowa
będzie tłumaczona symultanicznie. Rejestracja na wydarzenie trwa do 25 sierpnia i jest możliwa tutaj.

Termin: 2 września 2019, 18:00 – 20:30
Lokalizacja: Festsaal im Roten Rathaus, Rathausstraße 15, 10178 Berlin
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