IMPREZY I SPOTKANIA 2014
14.12.14

Szkolenie "Jak skutecznie przedstawic własne cele w polityce i mediach?"
Polskie Centrum Kompetencyjne zaprasza w dniu 14 grudnia 2014 r. na szkolenie w Polskiej Radzie
Społecznej w Berlinie przy Oranienstraße. Podczas spotkania przedstawione zostaną pomysły,...

14.12.14

2. Niemiecko-Polskie kolędowanie
Towarzystwo Niemiecko-Polskie Brandenburgia (DPG) zaprasza 14 grudnia o godzinie 15 na drugie
Niemiecko-Polskie kolędowanie przy kawie i ciastku. Barbara Klaus-Cosca towarzyszy uczestnikom na...

13.12.14

Konferencję "Zaangażowanie obywatelskie i praktyka – work in progress"
Organizacja agitpolska e.V. zaprasza 13 grudnia 2014 na Konferencję "Zaangażowanie obywatelskie i
praktyka - work in progress" w Sale bankietowym Lettrétage w Berlinie. Koncentruje się na...

11.12.14

Panel dyskusyjny "Polscy nowi migranci szansą dla niemieckiego rynku
pracy?"
Polska Rada Społeczna w Berlinie oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Europejskim
Uniwersytecie Viadrina zapraszają 14.12.2014 o godz. 18:00 do udziału w debacie pt. "...

10.12.14

Seminarium informacyjne nt. świadczenie usług w Niemczech po
wprowadzeniu płacy minimalnej od 1.01.2015 r
W Berlinie odbywa się 10.12.2014 r. seminarium informacyjne nt. warunków działania w transgranicznym
zatrudnianiu pracowników i świadczeniu usług w Niemczech przez polskie firmy w...

05.12.14

Drugie polsko-niemieckie spotkanie networkingowe w berlińskim ratuszu
W piątek, 5 grudnia, w Berlinie odbyło się drugie polsko-niemieckie spotkanie networkingowe. Pod koniec
lutego 2014 r. kancelaria senatu wraz z ambasadą Rzeczpospolitej Polski zaprosiły...

20. - 21.11.14

PRZEPISOWE SĄSIEDZTWO: Międzynarodowy warsztat na temat transferu
wiedzy pomiędzy badaniami naukowymi a edukacją
Interdyscyplinarny i międzynarodowy warsztat „Przepisowe Sąsiedztwo” z ukierunkowaniem na sąsiedztwo
pograniczne polsko-niemiecko-czeskie odbędzie się 20. i 21. listopada w Dreźnie....

15.11. - 13.12.14

Zip-Zap - warsztaty animacji językowej
We współpracy z ośrodkami pracy z młodzieżą po obu stronach Odry zapraszamy organizatorów polskoniemieckiej wymiany młodzieży na warsztaty z zakresu animacji językowej....

10.11.14

"Weźmy sprawy w swoje ręce!"
Szkolenie poprowadzą eksperci Polskiego Centrum Kompetencyjnego: dr hab. Jerzy Jedliński, byly
wiceprezydent miasta Krakowa oraz mec. Paweł Kuglarz Dyrektor Szkoly Prawa Austriackiego Uniwersytetu...

06. - 07.11.14

02.11.14

SZARLATAN, CZYLI WSKRZESZENIE UMARLYCH. Karola Kurpinskiego z
okazji 200 lat powstania dziela.
W operze „Szarlatan, czyli wskrzeszenie umarłych“, znajdziemy wszystko, co powinno sie znaleźć w dobrym
dziele, czyli: milość, intrygi, zazdrość, zdradę itd. Lecz w tej operze...

14.10.14

Polsko-Niemiecki Partner Search Workshop w Berlinie
Nowy okres programowania UE 2014-2020 UE rozpoczął się i z tej okazji odbędzie się w Berlinie w dniu
14.10.2014 r. polsko-niemiecka giełda kooperacyjna. Jeśli poszukują Państwo polskich i...

14. - 15.10.14

Konferencja na temat polsko-niemieckiej współpracy w gospodarce
przestrzennej
Miejsce: Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Berlin 14 października: studenckie
warsztaty idei; przyjęcie wieczorne 15 października: konferencja - plenum i...

14.10.14

Polsko-niemieckie studenckie warsztaty idei
Drodzy Studenci, dołączcie do nas! Czeka na Was wyjątkowa możliwość wglądu w aktualny rozwój polskoniemieckiego pogranicza oraz w gospodarkę przestrzenną sąsiedniego kraju, jak...

01.10.14

12. polsko-niemiecka konferencja handlowo-inwestycyjna „Biotechnologia
stosowana w transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a regionem
stołecznym Berlin-Brandenburgia”
WPHI Berlin we współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi Berlina i Brandenburgii, a także Senatem ds.
Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlina oraz Ministerstwem Gospodarki...

30.09. - 02.10.14

Forum dla polsko-niemieckich spotkań dzieci „Wer ist dafür? Kto jest za?“
W dniach od 30.09. do 10.02. 2014 w Poczdamie odbędzie się pod hasłem „Wer ist dafür? Kto jest za?“
tegoroczne forum dla polsko-niemieckich spotkań dzieci. Tematem...

25.09.14

Konferencja Gospodarcza "Kobieta biznesu w sąsiednim kraju"
W czwartek, 25 września 2014 r., w godz. 14:00 - 18:00 w Domu Europejskim, Unter den Linden 78, 10117
Berlin, odbędzie się konferencja zamykająca projekt badawczy "Niemieckie kobiety biznesu w...

23.09.14

Trzecia Konferencja Sieciowa w Zamku Trebnitz
Zamek Trebnitz (Bildungs- und Begegnungszentrum Schloß Trebnitz e.V.) zaprasza na trzecią Konferencję
Sieciową w dniu 23 września 2014 r., której tematem przewodnim...

22.09.14

Konferencja nt. transgranicznego transportu kolejowego
22 września w Berlinie odbędzie się konferencja pt. „Transgraniczny transport kolejowy między Polską a

Niemcami – osiągnięcia i perspektywy rozwoju”. Gospodarzami obrad...

18. - 21.09.14

BERLIN ART WEEK
Podczas tegorocznych Targów Sztuki BERLIN ART WEEK, odbywających się w dniach od 18 do 21 września
w Berlinie, będzie można podziwiać polską sztukę na stoisku wrocławskiej Galerii DNA...

13.09.14

Polsko-niemieckie warsztaty twórczego pisania
SprachCafé Polnisch oraz agitPolska e.V., przy wsparciu Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i
Mediów, zapraszają na polsko-niemieckie warsztaty twórczego pisania z...

10.09.14

Konferencja z okazji 10-lecia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej
Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Brandenburgii wraz z Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie n. Odrą,
region Wschodniej Brandenburgii, Centrum Obsługi Inwestorów Wschodniej Brandenburgii...

10.09.14

Publikacja książki: Polskie ślady w Berlinie
W dniu 10 września 2014 r. o godz. 19.00 w berlińskiej księgarni Buchbund odbędzie się spotkanie na temat
polskich śladow w Berlinie. Okazją jest wydanie historyczno-kulturowego przewodnika...

08. - 13.09.14

Greifswald Polish Summer School 2014
W dniach od 8 do 13 września 2014 r. odbędzie się po raz czwarty „Greifswalder Polonicum” czyli Greifswald
Polish Summer School. Ta tygodniowa Międzynarodowa Szkoła Letnia,...

05.09.14

Requiem dla świata Romana Maciejewskiego - Niemiecka prapremiera w
niemiecko-polskiej obsadzie
Requiem. Missa pro defunctis, głęboko humanistyczne dzieło, urodzonego w 1910 roku w Berlinie polskiego
kompozytora, Romana Maciejewskiego zabrzmi po raz pierwszy w Niemczech podczas...

05.08.14

Niemieckie prawo pracy w Polskim Centrum Kompetencyjnym w Berlinie dla
polskich imigrantów
W dniu 5 sierpnia 2014 roku od godz. 17.00 do 20.00 zapraszamy multiplikatorów na szkolenie pt.:
"Wypowiedzenia - specyfika niemieckiego prawa pracy”. Szkolenie poprowadzi mecenas Artur...

31.07. - 02.08.14

Festiwal „Przystanek WOODSTOCK“ po raz dwudziesty!
W dniach od 31 lipca do 2 sierpnia br. odbędzie się jubileuszowy 20. Festiwal „Przystanek WOODSTOCK“. Ten
ogromny letni festiwal muzyczny organizowany jest zawsze na przełomie lipca i...

30.07. - 26.10.14

Wystawa w Berlinie: Powstanie Warszawskie 1944
Od 30.07 do 26.10.2014 r. w Międzynarodowym Centrum Dokumentacji i Spotkań w Berlinie Topografia
Terroru oglądać będzie można bezpłatnie wystawę "Powstanie Warszawskie 1944". W dniu 29 lipca...

11.07.14

Zamek Trebnitz: II Konferencję w ramach Sieci Kontaktów na Rzecz
Transnarodowej Partycypacji
W dniu 11.07.2014 r. na Zamku Trebnitz w godz. 10:30 – 16:30 odbędzie się II Konferencja w ramach Sieci
Kontaktów na Rzecz Transnarodowej Partycypacji. Zostanie ona poświęcona...

10.07.14

Spotkanie „Wspierać kompetencje, odkrywać potencjał, problemy. Możliwości,
sukcesy i bariery partycypacji i integracji polskich nowych imigrantów w
Berlinie”
W dniu 10 lipca w godzinach 17.00-20.00 odbędzie się spotkanie – również dla multiplikatorów – „Wspierać
kompetencje, odkrywać potencjał, problemy. Możliwości,...

05.07.14

Brunch z niemieckim prawem pracy w Polskim Centrum Kompetencyjnym dla
polskich imigrantów
W sobotę 5 lipca 2014 roku od 11.00 do 14.00 zapraszamy multiplikatorów na szkolenie przy kawie i
rogalikach pt. "Czas pracy, nadgodziny i wynagrodzenie - specyfika niemieckiego prawa...

27.06. - 25.07.14

Wystawa „Solidarni zza Muru“
Zapraszamy na otwarcie wystawy „Solidarni zza Muru“ w piątek, 27 czerwca 2014 r., o godz. 18:00, w Galerii
IG Metall, Alte Jakobstraße 149, 10969 Berlin, Stacja metra: Hallesches...

26. - 29.06.14

Zamek Trebnitz: Kreatywna KOMUNIKACJA! Owocne kształtowanie stosunków
interpersonalnych.
Chcieliby Państwo udoskonalić swoje umiejętności prowadzenia dyskusji? Pragną Państwo wzbogacić swoje
zdolności komunikacyjne o techniki skutecznego prowadzenia rozmów? Życzą sobie...

26.06.14

Pierwsza "Noc Polsko-Niemieckich Inicjatyw" w Berlinie
Zapraszamy wszystkich na pierwszą "Noc Polsko-Niemieckich Inicjatyw" do polsko-włoskiej kawiarnii "Katulki z
Bzem" dn. 26 czerwca od godz. 19.30 na Friedelstraße 40 Berlin-Neukölln...

24.06.14

Opcje finansowania projektów INTERREG w Berlinie i Brandenburgii
W nowym okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach programu INTERREG
zapewniono ponownie możliwość finansowania transgranicznych, transnarodowych i międzyregionalnych...

21. - 22.06.14

"STIM(M)ULUS – PONADGRANICZNE GŁOSY" – Polsko-niemiecki projekt
chóralny z Rebekką Uhlig
Gdy głosy nie są związane z określonym językiem, a wyrażają brzmienie ciała, mają w sobie coś
uniwersalnego i przekraczają granice. Na bazie głosu i brzmienia uczestnicy z Polski i...

05. - 07.06.14

II Interdyscyplinarna Konferencja „Zbliżenie poprzez współzależność - wspólna
strategia edukacyjna polsko-niemieckiego pogranicza: Saksonia - Dolny Śląsk,
województwo lubuskie”, Bolesławiec/Brunów
Dalsze informacje niebawem.

05.06.14

Spektakl „Okno na świat” w Berlinie

Stowarzyszenie XYZ z Wiednia, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie wraz z Polską Radą Społeczną
w Berlinie zapraszają na sztukę teatralną pt. „Okno na świat”, opowieść o...

31.05. - 01.06.14

Międzynarodowy Dzień Dziecka w FEZ Wulheide
W dniach 31 maja oraz 1 czerwca br. agitPolska, FEZ-Berlin oraz Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata“
zapraszają na Międzynarodowy Dzień Dziecka w Wuhlheide! Na scenie wystąpią...

15.05.14

Polsko-Niemiecki Dzień Logistyki w Erkner
W dniu 15 maja br. Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodnio-Brandenburska we Frankfurcie nad Odrą (IHK
Ostbrandenburg) wraz z Agencją Przyszłości Brandenburgii Sp. z o.o. (ZukunftsAgentur Brandenburg...

08. - 09.05.14

Polsko-Niemieckie Dni Mediów w Poczdamie
W dniach 8-9 maja odbędą się w Poczdamie VII Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Są one okazją dla
dziennikarzy i ekspertów z dziedziny mediów z obu krajów do wzajemnej...

08.05.14

Warsztaty operowe dla dzieci
Organizowane w ramach Dnia Polskiego i Europa-Woche warsztaty odbędą się w 8 szkołach podstawowych
na terenie Brandenburgii: 2x Frankfurt nad Odrą, Poczdam, Töpchin, Bötzow, Tauche,...

28.04.14

Okrągły Stół Komunikacyjny obraduje w Zielonej Górze
Najbliższe posiedzenie Okrągłego Stołu Komunikacyjnego Partnerstwa-Odra odbędzie się 28 kwietnia w
Zielonej Górze. Obok wymiany informacji dot. aktualnego rozwoju tematem spotkania...

24.04.14

IX Polish Outsourcing Forum w Berlinie
Roadshow Polska wraz z Fundacją Pro Progressio we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG)
przygotowują misję zagraniczną promującą polski outsourcing w Niemczech. W programie...

24. - 30.04.14

filmPOLSKA 2014

Podobnie jak w poprzednich latach, w programie tegorocznej IX edycji filmPOLSKA 2014, największego
festiwalu polskiego kina za granicą, znajdzie się ponad 100 filmów fabularnych,...

10.04.14

Polishgamesday w Berlinie
International Games Week w Berlinie to targi skierowane do twórców gier i graczy, a także platforma
współpracy, komunikacji i zabawy, zarówno na poziomie kulturalnym,...

10.04.14

Berlin meets Poland: spotkanie inauguracyjne w Berlinie
W ramach International Games Week Berlin 2014 w dniu 10 kwietnia br. o godz. 17:00 odbędzie się w Berlinie
spotkanie kick-off projektu „Berlin meets Poland". Zaproszone są berlińskie i...

09.04.14

Wydarzenie: Polska - Niemcy i ich sąsiedzi na Wschodzie
W dniu 9 kwietnia 2014 r. w berlińskiej siedzibie Fundacji Roberta Boscha odbędzie się impreza pod tytułem
"Polska – Niemcy i ich sąsiedzi na Wschodzie". W świetle 50. rocznicy istnienia...

31.03. - 04.04.14

Projekt KulturBiuro: Szkolenie na docenta edukacji dorosłych
Już po raz trzeci w dniach od 31 marca do 4 kwietnia br. odbędzie się program szkoleń na docenta edukacji
dorosłych realizowany w ramach projektu KulturBiuro na Zamku Trebnitz. Działające od...

26. - 30.03.14

Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Dreźnie i Koszalinie
Drezno/Koszalin. Stowarzyszenie „Der Politische Jugendring Dresden e.V.”, działające na rzecz pozaszkolnej
edukacji dzieci i młodzieży, organizuje w tym roku dla studentów...

20. - 22.03.14

Trzecia konferencja nt. niemieckich studiów o Polsce w Gießen
W dniach od 20 do 22 marca 2014 r. odbędzie się w Gießen trzecia konferencja nt. niemieckich studiów o
Polsce. Celem imprezy jest prezentacja nowo utworzonego Centrum...

18.03.14

Debata ekspercka: "Perspektywy polityki rodzinnej - Niemcy, Polska,

Republika Czeska”
W dniu 18 marca br. w godzinach od 11:00 do 14:00 w siedzibie Akademii Ewangelickiej w Berlinie odbędzie
się debata ekspercka zatytułowana „Perspektywy polityki rodzinnej”. W ramach...

18.03. - 14.04.14

"Lernt polnisch" - Soliarność, NRD i STASI
18.marca 2014 r. Ambasador J. Margański oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Ł. Kamiński w siedzibie
Fundacji im. Heinricha Boella otworzyli wystawę „Lernt Polnisch” –...

14. - 16.03.14

„Neighbours to friends – Sąsiedzi wśród przyjaciół - Nachbarn bei Freunden“
W dniach od 14 do 16 marca 2014 r. w Kinie Toni w Berlinie odbędzie się XX. Festiwal Filmów
Krótkometrażowych (KurzFilFestival) "Nasi sąsiedzi wśród przyjaciół"....

25.02.14

Debata "Miedzysztukowy – Interartistral" – sztuka w polsko-niemieckim
regionie przygranicznym
Berlin. 25 lutego br. w siedzibie Evangelische Akademie zu Berlin (EKD) odbędzie się specjalna debata na
temat sztuki i jej mediacyjnego oddziaływania w aspekcie stosunków...

21.02. - 04.05.14

Wielka historia małego miasta – otwarcie wystawy poświęconej niezwykłej
historii Zgorzelca i Görlitz we Wrocła
Wystawę „Miasto i jego obywatele. Zgorzelec i Görlitz. 1945-1989“ będzie można oglądać od 21 lutego do
czwartego maja w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Traugutta 111/112 we...

29.01.14

"Wolontariat w Polsce i w Niemczech" – konferencja zamykająca projekt w
Berlinie
Berlin. W dniu 29 stycznia br. odbędzie się w Berlinie konferencja podsumowująca projekt „Poland had been a
white area on the map and is now filled with colour – How does an...
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