IMPREZY I SPOTKANIA 2015
07. - 14.12.15

IV Noc polsko-niemieckich inicjatyw dla naukowców
Kultur-Kooperative für deutsch-polnische Initiativen oraz naukowa platforma internetowa Studia-oPolsce.Interdyscyplinarnie zapraszają na IV Noc polsko-niemieckich inicjatyw dla...

19.11.15

Premiera sieci B2B Industrial Bridge w Szczecinie
19 listopada 2015 r. Międzynarodowa Izba Handlowa w Brandenburgii, ZukunftsAgentur Brandenburg i
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie po raz pierwszy organizują spotkanie...

06. - 10.11.15

Invitation to a German-Polish Youth Meeting: ONE.NETWORK.EUROPE. 25
YEARS OF GERMAN AND EUROPEAN UNITY
How are things in Germany, Poland and Europe 25 years after reunification? What memories do we still have
of German and European divisions? What does Europe mean nowadays - for us young...

27. - 28.10.15

Forum Poznań Partner International
Forum Poznań Partner International to międzynarodowa platforma komunikacji skierowana do
przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli samorządu...

24. - 31.10.15

22.10. - 15.12.15

Otwarcie wystawy „Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa”
Collegium Polonicum w Słubicach i Muzeum Miasta Łodzi łączy od lat współpraca. Jej celem jest
popularyzacja twórczości wybitnego niemieckiego tłumacza literatury polskiej na...

17.10.15

„Własna działalność gospodarcza w Niemczech - krok po kroku”
W imieniu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Dobrego Sąsiedztwa - Sąsiedzi e.V. oraz Polskiej
Rady Społecznej mam przyjemność zaprosić Państwa na drugie bezpłatne szkolenie...

13.10.15

Koncert pamięci Romana Maciejewskiego
Stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. wspólnie z Ambasadą Polską oraz Universität der
Künste Berlin zaprasza na koncert poświęcony...

05. - 10.10.15

Polsko-niemiecki Talent-Campus dla animatorów kultury i artystów we
Frankfurcie nad Odrą
W ramach Festiwalu Kleista we Frankfurcie nad Odrą osoby w wieku 19-27 lat mogą podczas warsztatu
poznać metody i sposoby skutecznej pracy w interkulturowych projektach. Punktem wyjścia...

01. - 04.10.15

Wizja historii w Europie dziś i jutro polsko-czesko-niemiecki warsztat
zapoznawczy dotyczący dydaktyki historii
Wizje dotyczące przeszłości oraz ukształtowana nimi dydaktyka historii stanowiąca element edukacji
polityczno-historycznej jest w krajach europejskich nadal w znacznym stopniu ograniczona...

30.09.15

„Pankow pozdrawia Kołobrzeg“: Rzut oka na pełne sukcesów partnerstwo
miast
Stowarzyszenie Freunde Kolbergs e. V. oraz Sprachcafé Polnisch zapraszają na spotkanie dotyczące
działającego od ponad dwóch dziesięcioleci parterstwa miast Pankow i Kołobrzeg,...

25.09.15

Seminarium dla przyszłych przedsiębiorców pochodzenia polskiego w Berlinie
Cykl „Planowanie przyszłości. Dostrzeganie szans.“ oferowany na zlecenie Administracji Senackiej ds.
Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych Berlina, ma pomóc zainteresowanym...

11.09.15

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Polskim Uniwersytecie Trzech
Pokoleń
Wszyscy zainteresowani zaproszeni są na uroczystą inaugurację roku akademickiego na Polskim
Uniwersytecie Trzech Pokoleń w Berlinie. Pierwszy wykład pt. „Przed wyborami – w Polsce,...

09. - 11.09.15

XV Polsko-Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży w Zamku w Trebnitz
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz, Ministerstwo Edukacji,
Młodzieży i Sportu w Brandenburgii oraz Euroregion Pro Europa Viadrina...

15. - 20.08.15

Szkolenie dla prowadzących grupy młodzieżowe polsko-niemieckie i
miedzynarodowy
Szkolenie dla teamerów słada się z dwóch seminariów, w trakcie których poruszane zostaną podstawowe
kwestie dotyczące organizacji i przeprowadzania polsko-niemieckich...

30.07. - 01.08.15

XXI Polski Festiwal Woodstock w Kostrzynie nad Odrą
Jeden z największych polskich festiwali open-air, „Przystanek Woodstock“ w Kostrzynie nad Odrą,
organizowany od 30 lipca do 1 sierpnia 2015 r. znów przyciągnie fanów...

30.06. - 01.07.15

Konferencja pt. "Współpraca transgraniczna z udziałem Niemiec – komunalne
zabezpieczenie warunków bytowych w ramach transgranicznych”
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Euro-Institut zapraszają w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2015
r. na trzecią konferencję - platformę dotyczącą współpracy transgranicznej,...

22.06.15

Jubileusz Pol-Int
Innowacyjna platforma udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w
dziedzinie badań nad Polską – Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) –...

18.06.15

Doroczna konferencja gospodarcza: Wzmocnienie kooperacji technologicznej
pomiędzy Polską a Niemcami

18 czerwca 2015 roku w Berlinie odbędzie się polsko-niemiecka doroczna konferencja gospodarcza, której
tematem przewodnim będzie współpraca w zakresie badań naukowych i rozwoju....

05. - 07.06.15

XI Dni Żeglarstwa w Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim
Już niedługo w Ueckermünde nad Zalewem Szczecińskim w dniach od 5 do 7 czerwca 2015 odbędzie się
fantastyczna impreza żeglarska - XI edycja imprezy wodno – rekreacyjnej Haff –...

29.05.15

X jubileuszowy festiwal filmPOLSKA w Berlinie
W tym roku już po raz dziesiąty filmPOLSKA odsłoni kurtynę kinową przed kinomanami z Berlina i okolic. Od 22
do 29 kwietnia Instytut Polski w Berlinie we współpracy ze Stowarzyszeniem...

29. - 30.05.15

Warsztat "Europejczycy postępują fair" we Frankfurcie nad Odrą
Engagement Global na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zaprasza w
Europejskim Roku na rzecz Rozwoju, w okresie od 29 do 30 maja 2015 r. na warsztat pt....

14. - 17.05.15

Polityczna wycieczka rowerowa przez polsko-niemiecko-czeskie pogranicze
Herbert-Wehner-Bildungswerk zaprasza zainteresowanych na polityczną wycieczkę rowerową przez trójstyk
Polski, Niemiec i Czech. Od 14 do 17 maja uczestnicy zmierzając z Liberca przez...

10.05.15

Festyn Dzien Polonii 10 maja w Berlinie
Polska rada – Związek Krajowy w Berlinie serdecznie zaprasza na festyn Dzień Polonii, który odbędzie się
dnia 10 maja 2015 r. Zaczynamy już od godz. 11:00 do godz. 21:45 przy...

08. - 09.05.15

Dzień Europy 2015 we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach
8 i 9 maja 2015 r. miasta Słubice i Frankfurt nad Odrą po raz piąty będą wspólnie świętować Dzień Europy. Dla
mieszkańców obu miast będzie on okazją do zajęcia się...

08.05.15

Tańce polskie dla dzieci

Stowarzyszenie Verein für Interkulturelle Begegnungen e.V. organizuje warsztaty taneczne "Tańce polskie" i
poszukuje jeszcze chętnych dzieci w wieku szkolnym. Warsztaty odbędą się 8.05. o...

07.05.15

Polsko - Niemieckie Forum Przedsiębiorstw
Enterprise Europe Network Izby Przemysłowo-Handlowej Wschodniej Brandenburgii wspólnie z Investor
Center Ostbrandenburg GmbH i AHK w Warszawie i Poznaniu zapraszają do udziału w...

03.05.15

Polskie ślady w Berlinie
Wszystkich tych, którzy chcą poznać Berlin z innej strony, zapraszamy 3 maja na spacer po dzielnicy
Kreuzberg. Trasa wychodzi z ulicy Oranienstrasse i prowadzi do Urbanhafen, przechodzi...

20.04.15

"Polsko-niemieckie różnice kulturowe i sposoby poprawienia
polskoniemieckiej komunikacji międzykulturowej"
Wykład poprowadzi Prof. UAM dr hab. Brygida Helbig-Mischewski - pisarka i literaturoznawczyni, profesorka
Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach (UAM Poznań,...

09. - 10.04.15

Konferencja „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa"
Stowarzyszenie Societas Humboldtiana Polonorum we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje w...

12. - 13.03.15

LOOKOUT: Wizyta biznesowa w regionie Berlin-Brandenburgia
Program projektu LOOKOUT realizowanego 12 i 13 marca obejmuje rewizytę wybranych polskich
przedsiębiorców z branży IT w Berlinie i Brandenburgii. W listopadzie 2014 r. czternastu...

28.02.15

Sobota po polsku: „Baśń o Ciekawskim Królu“ w dzielnicy Pankow
Duet artystyczny Bajdurzy i SprachCafé Polnisch zapraszają w sobotę, 28 lutego, na przedstawienie polskiej
bajki „Baśń o Ciekawskim Królu”, które odbędzie się w...

26.02.15

Polsko-niemiecki Sen nocy letniej we Frankfurcie nad Odrą
Sen nocy letniej Williama Szekspira w nowej, polsko-niemieckiej odsłonie: 26 lutego stowarzyszenie
Oderläufe e.V. zaprezentuje na scenie studyjnej Forum im. Kleista we Frankfurcie nad Odrą...

13.02.15

Polsko-niemiecki dzień wspólnej pamięci
Na pamiątkę deportacji 1107 pomorskich Żydów do gett tak zwanej Generalnej Guberni (polskie tereny
okupowane w czasach nazistowskich przez Niemcy, które nie zostały włączone do...

12.02.15

Sympozjum na temat współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia
Biuro Fundacji im. Friedricha Eberta w Brandenburgii zaprasza osoby zainteresowane na sympozjum na temat
„Współpracy Brandenburgii i Polski w zakresie świadczeń medycznych oraz...

01.02.15

XVI Festiwal CTM w Berlinie prezentuje polską sztukę i muzykę
Tegoroczne motto XVI festiwalu CTM brzmi „Un Tune”, a jego celem jest prezentacja międzynarodowych
artystów z branży muzyki, performance’u i sztuk plastycznych. Celem...

24.01.15

Prezentacja książki z Magdaleną Parys w Berlinie
24 stycznia polska pisarka, Magdalena Parys, zaprezentuje w Berlinie swoją nową powieść pt. „Magik”. Akcja
książki, stanowiącej pierwszą część trylogii berlińskiej, rozgrywa...

19. - 20.01.15

Nawiązujemy nowe kontakty podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia
Podczas Międzynarodowego Zielonego Tygodnia, który odbywa się w dnia 19 i 20 stycznia w Berlinie,
Enterprise Europe Network daje przedsiębiorstwom z Berlina i Brandenburgii platformę do...
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